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Mircea Brânduºã comunitãþii". ªi aºa a fost! 

Infrastructura comunalã a fost 
n campania din 2012 Ion 

mult îmbunãtãþitã prin lucrãri 
Iacomi le transmitea 

de pietruire ºi asfaltare. Îlocuitorilor comunei: 
Iluminatul public stradal a „Candidez la primãria 
fost modernizat. Instituþiile de comunei Dor Mãrunt pentru 
învãþãmânt au fost reabilitate cã sunt multe lucruri de fãcut 
ºi modernizate acolo unde s-a ºi ºtiu cã am forþa de a rezolva 
impus. multe din problemele >> pagina 5

PROGRAM CINEMA 

n PRIMÃRIA CÃLÃRAªI

Biserica 
, aproape 

de comunitate

"Sfinþii Arhangheli 
Mihail ºi Gavriil"

SÂMBÃTÃ DUMINICÃ LUNI MARÞI MIERCURI

32°C 32°C 35°C 31°C32°C 33°C 30°C

VINERI JOI

Însorit ÎnsoritParþial noros

n 

2,7 milioane lei
Primãria Cãlãraºi

 alocate 
pentru investiþii ºi 
reparaþii în ºcoli

Primãria Municipiului Cãlãraºi a 
repartizat, din bugetul de venituri ºi 
cheltuieli al anului 2017, aproximativ 2,7 
milioane de lei pentru... >> pagina 2
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Str. 1 Decembrie 1918, nr 2, Calarasi
Tel:+40 242 318 996
fax: +40 242 315 858
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Program Cinema Cãlãraºi 
23 - 30 iunie 2017
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O cursã dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Trecere Chiciu - Ostrov

Ferry-boat-urile  ºi „5 Cãlãraºi” „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 
30 de minute “la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Siguranþã, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiazã 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT ºi CC

reducere de 50%

4 minute ºi 46 de secunde. Atât a durat George Iacob a dat citire ordinului de funcþia de inspector ºcolar general al ISJ 
procedura de numire a noului inspector numire prin detaºare, în interesul Cãlãraºi pânã la organizarea concursului de 
general ºcolar Elena Mihãilescu. În învãþãmântului cãlãrãºean. cãtre Ministerul Educaþiei Naþionale, dar 
prezenþa inspectorilor din ISJ Cãlãraºi ºi a nu mai târziu de sfârºitul anului ºcolar „Începând cu data prezentului Ordin, 
presei, dupã un decalaj de o orã faþã de 2017 – 2018, cu rezervarea catedrei pe doamna Elena Mihãilescu este numitã prin 
ceea ce se anunþase iniþial, prefectul care este titularã. detaºare, în interesul învãþãmântului, în 

O cursã dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Trecere Chiciu - Ostrov

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 30 de minute “la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Tarif autoturisme 8 euro/35 lei. Autoturismele cu numere de CL, CT ºi CC (Silistra) beneficiazã de reducere de 50%

Ferry-boat-urile  ºi „5 Cãlãraºi” „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

Vasile Iliuþã 
despre relaþia cu 
PSD: „Eu sunt 
apropiat ºi de 
Donald Trump dacã 
vine cu investiþii în 
Cãlãraºi"

Parþial noros Parþial noros Însorit Însorit

Episcopul 
Sloboziei ºi 
Cãlãraºilor a 
sfinþit Troiþa 
Mânãstirii Radu 
Negru

Viceprimar  
„Cel mai important 
proiect care urmeazã a fi 
implementat în acest an, 
în  are ca 
obiectiv „Modernizare 
strãzi prin asfaltare pe o 
lungime de 8 km"

Florin Neagu:

Lehliu Sat,

Pânã la organizarea concursului, 
 a fost numitã în 

funcþia de 
Elena Mihãilescu

inspector general ºcolar

Proiecte importante, finalizate 
în Comuna Dor Mãrunt

La propunerea 
consilierului PSD 

 la 
începutul ºedinþelor 
CJ se va intona 
imnul de stat

George Chiriþã,

Ana Maria Prodan 
aduce la Dunarea 
Calaraþi doi stranieri 
cu clauze de reziliere 
de 1 milion de euro 
fiecare

Constantin Tudor, 
sunat personal de 
ministrul Educaþiei



judeþean, sã sancþioneze 
operatorii de transport în 
cazul în care aceºtia nu 
presteazã serviciul la 
parametrii de performanþã, 
eficienþã ºi calitate la care s-au 
obligat prin contractul de 
atribuire a gestiunii ºi caietul 
de sarcini, a fost propus 
pentru luna SEPTEMBRIE 
2017, un calendar de 
îndrumare, control ºi 
verificare a modului de 
desfaºurare ºi respectare a 
programului de transport 
judeþean. 

Acesta se va derula începând 
din prima zi a lunii ºi pânã pe n urma protocolului întocmirea programului 
data de 27 septembrie, având încheiat în data de comun de control pentru luna 
ca þinte zonele cele mai Î10.02.2017 între Consiliul SEPTEMBRIE.
circulate din judeþul Cãlãraºi. Judeþean ºi Inspectoratul de Potrivit art. 18 alin. (1) lit. c) ºi 

Poliþie al judeþului Cãlãraºi, e) din Legea nr. 92/2007 – Programul are ca scop modul 
cuprinzând modul de legea serviciilor de transport de respectare ºi îndeplinire a 
colaborare între Serviciul public local, cu modificãrile ºi obligaþiilor contractuale 
Rutier ºi Compartimentul completãrile ulterioare, care asumate de operatorii de 
Transport Public Judeþean stipuleazã cã autoritãþile transport rutier, iar acolo unde 
privind controlul specific al administraþiei publice se constatã abateri, 
respectãrii reglementãrilor din judeþene au dreptul sã verifice sancþionarea acestora conform 
domeniul transportului public ºi sã controleze periodic art.45 alin. (2) – (7) din Legea 
rutier judeþean de persoane în modul de realizare a nr. 92/2007 cu modificãrile ºi 
anul 2017, se impune serviciului de transport public completãrile ulterioare.

termenul de depunere a Trebuie menþionat faptul cã 
ofertelor, + 30 de zile fiecare localitate, prin 
evaluarea ofertelor ºi Consiliul Local, poate opta 
desemnarea câºtigãtorului pentru modul de încasare de 
(cca 100 de zile procedura la populaþie a sumelor 
finalizatã); aferente serviciului de 

salubrizare. -termenele se pot prelungi în 
situaþia în care se vor depune Astfel, se poate opta pentru 
contestaþii la CNSC (cc 40 de TAXÃ, în acest caz Primãria 
zile) precum ºi cereri de va institui o taxã de 
chemare în judecatã pentru salubrizare anualã, care se va 
contestarea deciziei CNSC calcula pe baza preþului per 
(cca 50 de zile), astfel cã, pe locuitor înmulþit cu 12 luni ºi 
lângã cele 100 de zile se mai se va ocupa de încasarea 
pot adãuga încã 90. acesteia.
Preþurile licitate au þinut cont 

Dacã se opteazã pentru în special de numãrul de 
TARIF, atunci operatorul se locuitori din zonele respective. 
va ocupa de încasarea tarifului De aici diferenþele de cost 
lunar per gospodãrie, cu între zone. Conform studiilor 
menþiunea cã, la finalul de preþ care au stat la baza 
anului, Primãria va fi obligatã organizãrii licitaþiilor s-a 
sã instituie o taxã datoratã la stabilit un cost maximal ce 
bugetul local pentru poate fi suportat de cetãþeni 

în asociere cu SC Servicii Pentru Zona 3 Cãlãraºi: 4,5 lei datã cu finalizarea gospodãriile care nu ºi-au pe zonele de urban ºi rural. 
Salubritate Bucureºti SA. – urban ºi 1,52 – rural. achitat facturile ºi sã gropii ecologice de Astfel, pentru urban s-a Tarifele stabilite pentru În ceea ce priveºte Zona urmãreascã stingerea datoriei. gunoi de la Ciocãneºti O stabilit un preþ maximal de 10 aceastã zonã sunt: 5,99 Ciocãneºti, singurul ofertant a s-au încheiat ºi licitaþiile pentru lei/persoanã/lunã iar pentru De exemplu: În municipiul lei/persoanã/lunã – urban ºi fost eliminat pentru 

trei din cele patru zone în care a rural 2,5 lei/persoanã/lunã. Cãlãraºi, o familie compusã 2,36 lei/persoanã/lunã – neconformitatea ofertei, în 
Fiecare operator a licitat suma fost împãrþit judeþul Cãlãraºi ºi din trei persoane refuzã sã rural. prezent fiind efectuate noi 
pe care a considerat-o optimã încheie un contract cu s-au semnat contractele pentru Pe 20 iulie s-a semnat demersuri pentru procedura 
pentru zona în care va presta operatorul sau nu achitã total colectarea deºeurilor menajere. contractul de delegare a de licitaþie publicã, 
serviciul de salubrizare. sau parþial tariful lunar (3 gestiunii pentru zonele 1 ºi 3, documentaþia de atribuire 

persoane x 4,5 lei = 13,5 Astfel, în data de 19 iulie a.c., În ceea ce priveºte semnarea Lehliu Garã respectiv fiind încãrcatã pe SEAP.
lei/lunã) în acest caz, la finalul pentru Zona 2 Olteniþa, a fost contractelor cu consumatorii Cãlãraºi, operator fiind SC Reprezentanþii CJ Cãlãraºi au 
anului, primãria va semnat contractul de delegare casnici, se sperã ca pânã la RER Ecologic Service explicat cât va mai dura 
transforma datoria neachitatã a gestiunii cu operatorul începutul lunii noiembrie a.c. Bucureºti REBU SA. aceastã reluare a procedurilor:
în taxã de salubrizare pe care declarat câºtigãtor în urma Pentru Zona 1 Lehliu Garã -30 de zile confirmarea sã fie finalizatã procedura iar 
o va impune familiei licitaþiei publice, acesta fiind tarifele sunt urmãtoarele: 7,2 îndeplinirii condiþiilor de operatorii sã îºi înceapã 
respective. Iridex Group Salubrizare SRL lei – urban ºi 2 lei – rural. publicare, + 45 de zile activitatea.

rimãria Municipiului Cãlãraºi l Colegiul Naþional BARBU l ªcoala Gimnazialã Constantin 
Brâncoveanu - Autorizare ISU: a repartizat, din bugetul de ªTIRBEI -  Lucrãri la sala de sport  
detector incendiu, paratrãznet, etc. - (hidroizolaþie, instalaþia electricã, Pvenituri ºi cheltuieli al anului 
170.000 lei;schimbare pardosealã, zugrãvit 2017, aproximativ 2,7 milioane de 
l GPP STEP BY STEP (nr.4) - pereþi interiori, schimbare geamuri, lei pentru lucrãri de investiþii ºi 
Înlocuire centrale ºi instalaþie acoperiº) - 272.000 lei;reparaþii în ºcoli din municipiul 
termicã, lucrãri de reparaþii - reºedinþã de judeþ. Pe lângã aceste l Liceul Teoretic MIHAI 316.000 lei;sume, în vederea începerii anului EMINESCU - Lucrãri de reparaþii: 
l ªcoala gimnazialã CAROL I - ºcolar 2017/2018 în bune condiþii, igienizare, montare parchet, 
Reparaþii acoperiº - 238.000 lei;prin Serviciul Public Pavaje Spaþii reabilitare 2 grupuri sanitare; 
l Liceul DANUBIUS - Lucrãri de Verzi, au fost efectuate sau sunt în Lucrãri de investiþii: teren de sport, 
reparaþii: gard, instalaþie electricã, curs lucrãri de asfaltare terenuri de autorizare ISU, documentaþie 
faþadã, igienizare sãli de clasã, ºarpantã cantinã, hidranþi exterior - sport, toaletare copaci, cosit iarbã, 
înlocuit instalaþie electricã corp A - 490.000 lei;plantare flori, curãþenie etc.
370.000 lei;

l Liceul Tehnologic Transporturi Principalele lucrãrile care au fost l Colegiul Agricol SANDU ALDEA - 
AUTO - înlocuire ºarpantã, reparaþii efectuate sau sunt în curs de Reparaþii interioare sãli de clasã, 
salã sport - 360.000 lei;execuþie, finanþate din bugetul local: servicii arhivare - 255.000 lei.
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entru a îmbunãtãþi relaþia client – furnizor, 404 023, cu program de la 10.00 la 17.30, zilnic de 
ECOAQUA SA a dezvoltat mai multe canale de LUNI pânã VINERI. Pcomunicare, în vederea transmiterii cãtre De asemenea, dacã consideraþi cã nu sunteþi mulþumit 

utilizator de informaþii corecte, argumentate legal, care de soluþionarea problemei dumneavoastrã, puteþi 
sã genereze o încredere mai mare a clienþilor în solicita o audienþã la conducerea executivã, conform 
compania  ECOAQUA SA. urmãtorului program:
Utilizatorii serviciilor de apã ºi canalizare prestate de l ECOAQUA SA - operator regional
ECOAQUA SA Cãlãraºi, persoane fizice ºi juridice, pot NEAGU CEZAR PAUL - Director general/MARÞI, 
contacta prin diferite moduri personalul specializat al orele: 15.00 - 16.00;
operatorului pentru rezolvarea problemelor survenite NUÞU MARCEL - Director executiv 
în relaþia cu unitatea noastrã sau pentru a solicita avize, tehnic/MIERCURI, orele: 13.00 - 14.00;
branºãri sau racordãri la imobile. NEACªU CONSTANTIN - Director executiv 
Astfel, existã urmãtoarele cãi de informare ºi comercial/JOI,  orele: 10.00 - 11.00.
transmitere a solicitãrilor: l ECOAQUA SA - Sucursala Cãlãraºi
1.Comunicarea clasicã prin telefon ºi e mail cãtre sediile 

MARIN VALENTIN – Coordonator administrativ 
sucursalelor sau dispeceratele cu program NON STOP, 

comercial/MIERCURI, orele: 15.00 - 16.00;
care se regãsesc înscrise pe website-ul www.ecoaqua.ro, 

CUÞÃR NICOLAE - Inginer ºef/JOI, orele: 14.00 - secþiunea Contact; 
15.00.2.Informarea despre diferite anunþuri, comunicate de 
l ECOAQUA SA - Sucursala Olteniþapresã, întreruperi programate a distribuþiei apei, 

calitatea apei prin intermediul website-ului CRÃCIUN MARIN – Director/LUNI, orele: 10.00 - 
www.ecoaqua.ro; 12.00;
3.Informarea în timp real despre comunicãri adresate CHIRICÃ MARIAN - Coordonator tehnic/MARÞI, 
utilizatorilor prin intermediul paginii create pe orele: 13.00 - 15.00.
facebook.com/ECOAQUA; l ECOAQUA SA - Sucursala Urziceni
4.Informare/evidenþã a facturilor emise, a plãþilor NICULAE CONSTANTIN NICULAE – 
efectuate, a soldului restant ºi indexului facturat prin Director/MARÞI, orele: 10.00 - 11.00;
aplicaþia „Contul meu ECOAQUA", pe care 

MATACHE MARIAN - Inginer ºef/MARÞI, orele: utilizatorii ºi-l pot crea pe website-ul www.ecoaqua.ro 
11.00 - 12.00.secþiunea Autentificare/Înregistrare cont.
NOTÃ: Înscrierile se fac la Secretariat ECOAQUA SA - Dacã rezolvarea problemei implica detalierea ºi 
Operator Regional, Tel: 0242 312 705, Mobil: 0372 obþinerea de informaþii suplimentare, ceea ce necesitã 
714 752 sau prin CENTRUL DE INFORMARE ªI deplasarea cãtre unitatea noastrã, atunci vã aºteptam la 
RELAÞII CU PUBLICUL, Str. N. Titulescu, Bloc D2 , sediul CENTRULUI DE INFORMARE ªI RELAÞII 
Scara 2, Parter  (lângã casieria RCS-RDS),              CU PUBLICUL, deschis în Municipiul Cãlãraºi, str N. 
Tel:0342 404 023.Titulescu, Bloc D2, Scara 2, Parter, Telefon: 0342 

ribunalul Cãlãraºi a înregistrat în 2016 
un numãr de 3 dosare penale ce Tvizeazã activitãþi de contrabandã. În 

funcþie de numãrul dosarelor finalizate, 
Tribunalul Cãlãraºi ocupã locul 20 în 
clasamentul tribunalelor analizate. Conform 
datelor colectate, din totalul dosarelor 
înregistrate în anul 2016, la Tribunalul 
Cãlãraºi au fost finalizate 2 dosare, iar 1 
dosar este în lucru.

Datele prezentate provin dintr-un studiu realizat 
de cãtre Asociaþia InfoCons ºi susþinut de British 
American Tobacco în cadrul campaniei "Stop 
Contrabanda! Ia atitudine" (mai multe detalii pe 
www.anticontrabanda.ro). Studiul evalueazã 
rezultatele din 2016 ale acþiunilor desfãºurate de 
principalele autoritãþi implicate în combaterea 
fenomenului de contrabandã. Informaþiile 
prezentate în studiu au fost obþinute în baza legii 
544/2001 privind liberul acces la informaþiile de 
interes public ºi colectate prin intermediul 
chestionarelor trimise de cãtre reprezentanþii 
Asociaþiei "InfoCons" autoritãþilor vizate.

Campania "Stop Contrabanda! Ia atitudine" are 
ca scop informarea publicului atât în legãturã cu 
dimensiunea fenomenului contrabandei, cât ºi 
referitor la eforturile autoritãþilor statului român 
pentru stoparea acestui fenomen. 

Contrabanda are profunde efecte economice ºi 
sociale, prejudiciind bugetul de stat ºi limitând 
capacitatea de dezvoltare a României. Totodatã, 
acest fenomen reprezintã un risc pentru 
siguranþa naþionalã, contrabanda fiind adesea 
asociatã ºi altor activitãþi infracþionale, putând 
reprezenta chiar ºi o sursã de finanþare pentru 
activitãþi teroriste.

entru cã este drum de Insolv SRL, pentru anularea 
utilitate publicã unei cãrþi funciare pe care P(porþiunea situatã acesta o deþine. 

între DN 3 Piscicola – Pentru a-l putea extinde la 
Petrom Mircea Vodã), fiind patru benzi vom face 
în fapt artera rutierã pe care exproprieri, þinând cont de 
se face accesul în oraº, deºi, preþul pe mp cu care noi am 
juridic, drumul aparþine cumpãrat drumul atât vom 
fostei Siderca SA, Consiliul oferi pentru terenul pe care îl 
Judeþean a luat decizia vom expropria", a explicat 
cumpãrãrii acestuia, 

preºedintele CJ Cãlãraºi.
transformãrii în drum 

De asemenea, ªoseaua judeþean ºi modernizãrii. 
Varianta Nord va fi preluatã Suma negociatã ºi alocatã 
în administrarea CJ pentru a este de 180.000 lei.
putea fi modernizatã, tot pe „Toatã documentaþia este 
patru benzi, în continuarea pregãtitã, avem toate 
drumului achiziþionat de la aprobãrile necesare, alocãrile 
Siderca. Deja s-a fãcut de sume, aºteptãm 
solicitarea cãtre Ministerul finalizarea procesului dintre 
Transporturilor, aºteptându-Primãria Cãlãraºi ºi 
se rãspuns.lichidatorul Siderca SA, SC 

Ecoaqua SA îºi doreºte o comunicare 
mai eficientã cu utilizatorii   

Tribunalul Cãlãraºi, 
pe locul 20 în lupta 

cu fenomenul 
contrabandei

n Primãria Cãlãraºi

2,7 milioane lei alocate pentru 
investiþii ºi reparaþii în ºcoli

Care sunt operatorii de salubritate ºi preþurile 
pentru colectarea gunoiului în judeþul Cãlãraºi

Consiliul Judeþean ºi Poliþia 
rutierã vor verifica transportatorii 

de pe raza judeþului

Consiliul Judeþean vrea 
transformarea drumului de incintã 

Siderca în DJ pe patru benziineri, 1 septembrie 2017, a fost referitoare la acþiunile întreprinse 
semnat Planul de colaborare individual sau în cazul în care se Vprivind gestionarea constatã încãlcãri ale legislaþiei în 

problematicii ridicate de vigoare;
identificarea ºi capturarea 3. Planificarea, organizarea ºi 
animalelor sãlbatice, fãrã stãpân ºi executarea de acþiuni comune, în 
insectelor periculoase pentru om pe scopul prevenirii actelor de cruzime 
raza municipiului Cãlãraºi între faþã de animale/insecte ºi 
Primãria Municipiului Cãlãraºi, prin abandonului animalelor de 
Serviciul Public de Gestionare a companie;
Câinilor Fãrã Stãpân, ºi 4. Iniþierea unor programe de 
Inspectoratul de Jandarmi Judeþean educaþie ºi informare pentru 
Cãlãraºi. Este primul astfel de Plan cetãþeni;
de colaborare semnat la nivel de þarã, 5. Acordarea reciprocã a sprijinului 
cele douã pãrþi semnatare având ca de specialitate, cu privire la 
responsabilitãþi comune executarea atribuþiilor ce revin 
urmãtoarele: fiecãrei pãrþi, potrivit competenþelor 
1. Organizarea semestrialã a unor legale.
întâlniri între responsabilii cu Din partea Inspectoratului de 
punerea în aplicare a planului. La Jandarmi Judeþean Cãlãraºi a 
aceste întâlniri, se pot prezenta participat, la semnarea acestui Plan 
informãri privind stadiul realizãrii de colaborare, inspectorul-ºef col. 
obiectivelor convenite ºi propuneri Ionel Marcu, iar din partea Primãriei 
de îmbunãtãþire a colaborãrii; Municipiului Cãlãraºi, 
2. Informarea reciprocã, cu celeritate administratorul public Valentin 
ºi operativitate, privind datele ºi Deculescu ºi directorul SPGCFS, 
informaþiile deþinute, inclusiv cele Alexandru Drãgulin.

n Premierã naþionalã

Plan de colaborare între Serviciul 
Public de Gestionare a Câinilor 

Fãrã Stãpân ºi Inspectoratul 
Judeþean de Jandarmi Cãlãraºi



judeþean, sã sancþioneze 
operatorii de transport în 
cazul în care aceºtia nu 
presteazã serviciul la 
parametrii de performanþã, 
eficienþã ºi calitate la care s-au 
obligat prin contractul de 
atribuire a gestiunii ºi caietul 
de sarcini, a fost propus 
pentru luna SEPTEMBRIE 
2017, un calendar de 
îndrumare, control ºi 
verificare a modului de 
desfaºurare ºi respectare a 
programului de transport 
judeþean. 

Acesta se va derula începând 
din prima zi a lunii ºi pânã pe n urma protocolului întocmirea programului 
data de 27 septembrie, având încheiat în data de comun de control pentru luna 
ca þinte zonele cele mai Î10.02.2017 între Consiliul SEPTEMBRIE.
circulate din judeþul Cãlãraºi. Judeþean ºi Inspectoratul de Potrivit art. 18 alin. (1) lit. c) ºi 

Poliþie al judeþului Cãlãraºi, e) din Legea nr. 92/2007 – Programul are ca scop modul 
cuprinzând modul de legea serviciilor de transport de respectare ºi îndeplinire a 
colaborare între Serviciul public local, cu modificãrile ºi obligaþiilor contractuale 
Rutier ºi Compartimentul completãrile ulterioare, care asumate de operatorii de 
Transport Public Judeþean stipuleazã cã autoritãþile transport rutier, iar acolo unde 
privind controlul specific al administraþiei publice se constatã abateri, 
respectãrii reglementãrilor din judeþene au dreptul sã verifice sancþionarea acestora conform 
domeniul transportului public ºi sã controleze periodic art.45 alin. (2) – (7) din Legea 
rutier judeþean de persoane în modul de realizare a nr. 92/2007 cu modificãrile ºi 
anul 2017, se impune serviciului de transport public completãrile ulterioare.

termenul de depunere a Trebuie menþionat faptul cã 
ofertelor, + 30 de zile fiecare localitate, prin 
evaluarea ofertelor ºi Consiliul Local, poate opta 
desemnarea câºtigãtorului pentru modul de încasare de 
(cca 100 de zile procedura la populaþie a sumelor 
finalizatã); aferente serviciului de 

salubrizare. -termenele se pot prelungi în 
situaþia în care se vor depune Astfel, se poate opta pentru 
contestaþii la CNSC (cc 40 de TAXÃ, în acest caz Primãria 
zile) precum ºi cereri de va institui o taxã de 
chemare în judecatã pentru salubrizare anualã, care se va 
contestarea deciziei CNSC calcula pe baza preþului per 
(cca 50 de zile), astfel cã, pe locuitor înmulþit cu 12 luni ºi 
lângã cele 100 de zile se mai se va ocupa de încasarea 
pot adãuga încã 90. acesteia.
Preþurile licitate au þinut cont 

Dacã se opteazã pentru în special de numãrul de 
TARIF, atunci operatorul se locuitori din zonele respective. 
va ocupa de încasarea tarifului De aici diferenþele de cost 
lunar per gospodãrie, cu între zone. Conform studiilor 
menþiunea cã, la finalul de preþ care au stat la baza 
anului, Primãria va fi obligatã organizãrii licitaþiilor s-a 
sã instituie o taxã datoratã la stabilit un cost maximal ce 
bugetul local pentru poate fi suportat de cetãþeni 

în asociere cu SC Servicii Pentru Zona 3 Cãlãraºi: 4,5 lei datã cu finalizarea gospodãriile care nu ºi-au pe zonele de urban ºi rural. 
Salubritate Bucureºti SA. – urban ºi 1,52 – rural. achitat facturile ºi sã gropii ecologice de Astfel, pentru urban s-a Tarifele stabilite pentru În ceea ce priveºte Zona urmãreascã stingerea datoriei. gunoi de la Ciocãneºti O stabilit un preþ maximal de 10 aceastã zonã sunt: 5,99 Ciocãneºti, singurul ofertant a s-au încheiat ºi licitaþiile pentru lei/persoanã/lunã iar pentru De exemplu: În municipiul lei/persoanã/lunã – urban ºi fost eliminat pentru 

trei din cele patru zone în care a rural 2,5 lei/persoanã/lunã. Cãlãraºi, o familie compusã 2,36 lei/persoanã/lunã – neconformitatea ofertei, în 
Fiecare operator a licitat suma fost împãrþit judeþul Cãlãraºi ºi din trei persoane refuzã sã rural. prezent fiind efectuate noi 
pe care a considerat-o optimã încheie un contract cu s-au semnat contractele pentru Pe 20 iulie s-a semnat demersuri pentru procedura 
pentru zona în care va presta operatorul sau nu achitã total colectarea deºeurilor menajere. contractul de delegare a de licitaþie publicã, 
serviciul de salubrizare. sau parþial tariful lunar (3 gestiunii pentru zonele 1 ºi 3, documentaþia de atribuire 

persoane x 4,5 lei = 13,5 Astfel, în data de 19 iulie a.c., În ceea ce priveºte semnarea Lehliu Garã respectiv fiind încãrcatã pe SEAP.
lei/lunã) în acest caz, la finalul pentru Zona 2 Olteniþa, a fost contractelor cu consumatorii Cãlãraºi, operator fiind SC Reprezentanþii CJ Cãlãraºi au 
anului, primãria va semnat contractul de delegare casnici, se sperã ca pânã la RER Ecologic Service explicat cât va mai dura 
transforma datoria neachitatã a gestiunii cu operatorul începutul lunii noiembrie a.c. Bucureºti REBU SA. aceastã reluare a procedurilor:
în taxã de salubrizare pe care declarat câºtigãtor în urma Pentru Zona 1 Lehliu Garã -30 de zile confirmarea sã fie finalizatã procedura iar 
o va impune familiei licitaþiei publice, acesta fiind tarifele sunt urmãtoarele: 7,2 îndeplinirii condiþiilor de operatorii sã îºi înceapã 
respective. Iridex Group Salubrizare SRL lei – urban ºi 2 lei – rural. publicare, + 45 de zile activitatea.

rimãria Municipiului Cãlãraºi l Colegiul Naþional BARBU l ªcoala Gimnazialã Constantin 
Brâncoveanu - Autorizare ISU: a repartizat, din bugetul de ªTIRBEI -  Lucrãri la sala de sport  
detector incendiu, paratrãznet, etc. - (hidroizolaþie, instalaþia electricã, Pvenituri ºi cheltuieli al anului 
170.000 lei;schimbare pardosealã, zugrãvit 2017, aproximativ 2,7 milioane de 
l GPP STEP BY STEP (nr.4) - pereþi interiori, schimbare geamuri, lei pentru lucrãri de investiþii ºi 
Înlocuire centrale ºi instalaþie acoperiº) - 272.000 lei;reparaþii în ºcoli din municipiul 
termicã, lucrãri de reparaþii - reºedinþã de judeþ. Pe lângã aceste l Liceul Teoretic MIHAI 316.000 lei;sume, în vederea începerii anului EMINESCU - Lucrãri de reparaþii: 
l ªcoala gimnazialã CAROL I - ºcolar 2017/2018 în bune condiþii, igienizare, montare parchet, 
Reparaþii acoperiº - 238.000 lei;prin Serviciul Public Pavaje Spaþii reabilitare 2 grupuri sanitare; 
l Liceul DANUBIUS - Lucrãri de Verzi, au fost efectuate sau sunt în Lucrãri de investiþii: teren de sport, 
reparaþii: gard, instalaþie electricã, curs lucrãri de asfaltare terenuri de autorizare ISU, documentaþie 
faþadã, igienizare sãli de clasã, ºarpantã cantinã, hidranþi exterior - sport, toaletare copaci, cosit iarbã, 
înlocuit instalaþie electricã corp A - 490.000 lei;plantare flori, curãþenie etc.
370.000 lei;

l Liceul Tehnologic Transporturi Principalele lucrãrile care au fost l Colegiul Agricol SANDU ALDEA - 
AUTO - înlocuire ºarpantã, reparaþii efectuate sau sunt în curs de Reparaþii interioare sãli de clasã, 
salã sport - 360.000 lei;execuþie, finanþate din bugetul local: servicii arhivare - 255.000 lei.
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entru a îmbunãtãþi relaþia client – furnizor, 404 023, cu program de la 10.00 la 17.30, zilnic de 
ECOAQUA SA a dezvoltat mai multe canale de LUNI pânã VINERI. Pcomunicare, în vederea transmiterii cãtre De asemenea, dacã consideraþi cã nu sunteþi mulþumit 

utilizator de informaþii corecte, argumentate legal, care de soluþionarea problemei dumneavoastrã, puteþi 
sã genereze o încredere mai mare a clienþilor în solicita o audienþã la conducerea executivã, conform 
compania  ECOAQUA SA. urmãtorului program:
Utilizatorii serviciilor de apã ºi canalizare prestate de l ECOAQUA SA - operator regional
ECOAQUA SA Cãlãraºi, persoane fizice ºi juridice, pot NEAGU CEZAR PAUL - Director general/MARÞI, 
contacta prin diferite moduri personalul specializat al orele: 15.00 - 16.00;
operatorului pentru rezolvarea problemelor survenite NUÞU MARCEL - Director executiv 
în relaþia cu unitatea noastrã sau pentru a solicita avize, tehnic/MIERCURI, orele: 13.00 - 14.00;
branºãri sau racordãri la imobile. NEACªU CONSTANTIN - Director executiv 
Astfel, existã urmãtoarele cãi de informare ºi comercial/JOI,  orele: 10.00 - 11.00.
transmitere a solicitãrilor: l ECOAQUA SA - Sucursala Cãlãraºi
1.Comunicarea clasicã prin telefon ºi e mail cãtre sediile 

MARIN VALENTIN – Coordonator administrativ 
sucursalelor sau dispeceratele cu program NON STOP, 

comercial/MIERCURI, orele: 15.00 - 16.00;
care se regãsesc înscrise pe website-ul www.ecoaqua.ro, 

CUÞÃR NICOLAE - Inginer ºef/JOI, orele: 14.00 - secþiunea Contact; 
15.00.2.Informarea despre diferite anunþuri, comunicate de 
l ECOAQUA SA - Sucursala Olteniþapresã, întreruperi programate a distribuþiei apei, 

calitatea apei prin intermediul website-ului CRÃCIUN MARIN – Director/LUNI, orele: 10.00 - 
www.ecoaqua.ro; 12.00;
3.Informarea în timp real despre comunicãri adresate CHIRICÃ MARIAN - Coordonator tehnic/MARÞI, 
utilizatorilor prin intermediul paginii create pe orele: 13.00 - 15.00.
facebook.com/ECOAQUA; l ECOAQUA SA - Sucursala Urziceni
4.Informare/evidenþã a facturilor emise, a plãþilor NICULAE CONSTANTIN NICULAE – 
efectuate, a soldului restant ºi indexului facturat prin Director/MARÞI, orele: 10.00 - 11.00;
aplicaþia „Contul meu ECOAQUA", pe care 

MATACHE MARIAN - Inginer ºef/MARÞI, orele: utilizatorii ºi-l pot crea pe website-ul www.ecoaqua.ro 
11.00 - 12.00.secþiunea Autentificare/Înregistrare cont.
NOTÃ: Înscrierile se fac la Secretariat ECOAQUA SA - Dacã rezolvarea problemei implica detalierea ºi 
Operator Regional, Tel: 0242 312 705, Mobil: 0372 obþinerea de informaþii suplimentare, ceea ce necesitã 
714 752 sau prin CENTRUL DE INFORMARE ªI deplasarea cãtre unitatea noastrã, atunci vã aºteptam la 
RELAÞII CU PUBLICUL, Str. N. Titulescu, Bloc D2 , sediul CENTRULUI DE INFORMARE ªI RELAÞII 
Scara 2, Parter  (lângã casieria RCS-RDS),              CU PUBLICUL, deschis în Municipiul Cãlãraºi, str N. 
Tel:0342 404 023.Titulescu, Bloc D2, Scara 2, Parter, Telefon: 0342 

ribunalul Cãlãraºi a înregistrat în 2016 
un numãr de 3 dosare penale ce Tvizeazã activitãþi de contrabandã. În 

funcþie de numãrul dosarelor finalizate, 
Tribunalul Cãlãraºi ocupã locul 20 în 
clasamentul tribunalelor analizate. Conform 
datelor colectate, din totalul dosarelor 
înregistrate în anul 2016, la Tribunalul 
Cãlãraºi au fost finalizate 2 dosare, iar 1 
dosar este în lucru.

Datele prezentate provin dintr-un studiu realizat 
de cãtre Asociaþia InfoCons ºi susþinut de British 
American Tobacco în cadrul campaniei "Stop 
Contrabanda! Ia atitudine" (mai multe detalii pe 
www.anticontrabanda.ro). Studiul evalueazã 
rezultatele din 2016 ale acþiunilor desfãºurate de 
principalele autoritãþi implicate în combaterea 
fenomenului de contrabandã. Informaþiile 
prezentate în studiu au fost obþinute în baza legii 
544/2001 privind liberul acces la informaþiile de 
interes public ºi colectate prin intermediul 
chestionarelor trimise de cãtre reprezentanþii 
Asociaþiei "InfoCons" autoritãþilor vizate.

Campania "Stop Contrabanda! Ia atitudine" are 
ca scop informarea publicului atât în legãturã cu 
dimensiunea fenomenului contrabandei, cât ºi 
referitor la eforturile autoritãþilor statului român 
pentru stoparea acestui fenomen. 

Contrabanda are profunde efecte economice ºi 
sociale, prejudiciind bugetul de stat ºi limitând 
capacitatea de dezvoltare a României. Totodatã, 
acest fenomen reprezintã un risc pentru 
siguranþa naþionalã, contrabanda fiind adesea 
asociatã ºi altor activitãþi infracþionale, putând 
reprezenta chiar ºi o sursã de finanþare pentru 
activitãþi teroriste.

entru cã este drum de Insolv SRL, pentru anularea 
utilitate publicã unei cãrþi funciare pe care P(porþiunea situatã acesta o deþine. 

între DN 3 Piscicola – Pentru a-l putea extinde la 
Petrom Mircea Vodã), fiind patru benzi vom face 
în fapt artera rutierã pe care exproprieri, þinând cont de 
se face accesul în oraº, deºi, preþul pe mp cu care noi am 
juridic, drumul aparþine cumpãrat drumul atât vom 
fostei Siderca SA, Consiliul oferi pentru terenul pe care îl 
Judeþean a luat decizia vom expropria", a explicat 
cumpãrãrii acestuia, 

preºedintele CJ Cãlãraºi.
transformãrii în drum 

De asemenea, ªoseaua judeþean ºi modernizãrii. 
Varianta Nord va fi preluatã Suma negociatã ºi alocatã 
în administrarea CJ pentru a este de 180.000 lei.
putea fi modernizatã, tot pe „Toatã documentaþia este 
patru benzi, în continuarea pregãtitã, avem toate 
drumului achiziþionat de la aprobãrile necesare, alocãrile 
Siderca. Deja s-a fãcut de sume, aºteptãm 
solicitarea cãtre Ministerul finalizarea procesului dintre 
Transporturilor, aºteptându-Primãria Cãlãraºi ºi 
se rãspuns.lichidatorul Siderca SA, SC 

Ecoaqua SA îºi doreºte o comunicare 
mai eficientã cu utilizatorii   

Tribunalul Cãlãraºi, 
pe locul 20 în lupta 

cu fenomenul 
contrabandei

n Primãria Cãlãraºi

2,7 milioane lei alocate pentru 
investiþii ºi reparaþii în ºcoli

Care sunt operatorii de salubritate ºi preþurile 
pentru colectarea gunoiului în judeþul Cãlãraºi

Consiliul Judeþean ºi Poliþia 
rutierã vor verifica transportatorii 

de pe raza judeþului

Consiliul Judeþean vrea 
transformarea drumului de incintã 

Siderca în DJ pe patru benziineri, 1 septembrie 2017, a fost referitoare la acþiunile întreprinse 
semnat Planul de colaborare individual sau în cazul în care se Vprivind gestionarea constatã încãlcãri ale legislaþiei în 

problematicii ridicate de vigoare;
identificarea ºi capturarea 3. Planificarea, organizarea ºi 
animalelor sãlbatice, fãrã stãpân ºi executarea de acþiuni comune, în 
insectelor periculoase pentru om pe scopul prevenirii actelor de cruzime 
raza municipiului Cãlãraºi între faþã de animale/insecte ºi 
Primãria Municipiului Cãlãraºi, prin abandonului animalelor de 
Serviciul Public de Gestionare a companie;
Câinilor Fãrã Stãpân, ºi 4. Iniþierea unor programe de 
Inspectoratul de Jandarmi Judeþean educaþie ºi informare pentru 
Cãlãraºi. Este primul astfel de Plan cetãþeni;
de colaborare semnat la nivel de þarã, 5. Acordarea reciprocã a sprijinului 
cele douã pãrþi semnatare având ca de specialitate, cu privire la 
responsabilitãþi comune executarea atribuþiilor ce revin 
urmãtoarele: fiecãrei pãrþi, potrivit competenþelor 
1. Organizarea semestrialã a unor legale.
întâlniri între responsabilii cu Din partea Inspectoratului de 
punerea în aplicare a planului. La Jandarmi Judeþean Cãlãraºi a 
aceste întâlniri, se pot prezenta participat, la semnarea acestui Plan 
informãri privind stadiul realizãrii de colaborare, inspectorul-ºef col. 
obiectivelor convenite ºi propuneri Ionel Marcu, iar din partea Primãriei 
de îmbunãtãþire a colaborãrii; Municipiului Cãlãraºi, 
2. Informarea reciprocã, cu celeritate administratorul public Valentin 
ºi operativitate, privind datele ºi Deculescu ºi directorul SPGCFS, 
informaþiile deþinute, inclusiv cele Alexandru Drãgulin.

n Premierã naþionalã

Plan de colaborare între Serviciul 
Public de Gestionare a Câinilor 

Fãrã Stãpân ºi Inspectoratul 
Judeþean de Jandarmi Cãlãraºi
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Mircea Brânduºã a poposit la altarul de varã, zi de sãrbãtoare, dar mai cu 
nou construit în curtea seamã de post ºi rugãciune, se 

arþi, 29 august a.c., mãnãstirii, altar, pe care l-a cuvenea sã se afle nicãieri 
localitatea Radu sfinþit cu sfântul ºi marele altundeva decât la aceastã MNegru a primit o mir, stropindu-l ºi cu apã mãnãstire a episcopiei, 

nouã vizitã a Episcopului sfinþitã. Tot cu aghiazmã a mãnãstire cãlãrãºeanã pe care 
Vincenþiu al Sloboziei ºi fost sfinþitã ºi troiþa din faþa Preasfinþia Sa o cerceteazã ori 
Cãlãraºilor. Deja existã o acestui altar (o monumentalã de câte ori poate, aflând clipe 
tradiþie de câþiva ani, ca la cruce din lemn de stejar cu de liniºte, de rugãciune 
acestã datã, Episcopul Iisus rãstignit), troiþã curatã, de bucurie 
Sloboziei ºi Cãlãraºilor sã închinatã eroilor din fosta duhovniceascã în aceastã 
viziteze, sã cerceteze ºi sã comunã Radu Negru. lavrã monahalã din imediata 
slujeascã la mãnãstirea Înaltul Ierarh a transmis un apropiere a municipiului 
cãlãrãºeanã Radu Negru. Anul mesaj de pace ºi bucurie Cãlãraºi. La momentul 
acesta, deºi într-o zi ploioasã tuturor participanþilor, împãrtãºirii credincioºilor, o 
(pe care arhiereul a socotit-o o relatându-le totodatã întreaga surprizã plãcutã a fost un 
adevãratã binecuvântare în istorie ºi semnificaþie a copil de doar 6 ani venit 
arºiþa Bãrãganului, o rãcorire sãrbãtorii: Tãierea capului tocmai din Chirnogi 
a pãmântului, foarte necesarã Sfântului Ioan Botezãtorul! (Sebastian Andrei Anghel), 
dupã aceastã varã canicularã), Preasfinþia Sa, Episcopul care a oferit un buchet de flori 
biserica ºi curtea mãnãstirii Vincenþiu, fiind Preasfinþiei Sale spunându-i 
au fost pline cu pelerini din reprezentantul Patriarhiei foarte încet, din cauza 
întregul judeþ Cãlãraºi, veniþi Române la locurile sfinte din emoþiilor, cã „vã ofer acest prezenþi cruciuliþe, cãrþi de manifestã întotdeauna pentru 
sã participe la aceastã sfânta Israel, în urmã cu peste douã buchet, întrucât rugãciuni specifice vârstei ºi aceastã mãnãstire 
ºi dumnezeiascã liturghie decenii, cunoaºte în detaliu dumneavoastrã, pãrintele iconiþe. În numele obºtii cãlãrãºeanã. Participanþi la 
arhiereascã. A fost ºi un locurile în care acum episcop Vincenþiu al Sloboziei monahale, stareþul mãnãstirii aceastã slujbã au fost invitaþi 
moment deosebit dupã aproximativ 2000 ani s-a ºi Cãlãraºilor, sunteþi Radu Negru, protosinghelul, la o agapã creºtinã.
SFÂNTA LITURGHIE! desfãºurat acest tragic Cetãþean de Onoare al Gherasim Noapteº a înmânat 
Preasfinþitul Episcop, eveniment. În predica localitãþii Chirnogi". un buchet de flori Preasfinþiei P.S. Mulþumesc pentru 
înconjurat de un sobor sãvârºitã, Preasfinþitul a Reprezentantul Episcopiei a Sale, mulþumindu-i pentru informaþii domnului Relu 
numeros de preoþi ºi diaconi, subliniat faptul cã în aceastã dãruit tuturor copiilor grija pãrinteascã pe care o Cotoban

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare, TITULARUL: 
COMUNA GURBÃNE?TI (U.A.T.), cu sediul în comuna 
Gurbãneºti, satul Gurbãneºti, str. Principalã, nr. 3, judeþul 
Cãlãraºi, telefon: 0242 317138, intenþioneazã sã solicite de la 
A.N. „Apele Române" – Direcþia Apelor Buzãu Ialomiþa, aviz 
de gospodãrire a apelor pentru realizarea lucrãrilor: „Sistem 
Zonal de Alimentare cu Apã în sat Coþofanca, comuna 
Gurbãneºti, judeþul Cãlãraºi – reþea distribuþie apã".
Aceastã investiþie este nouã.
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa sus-menþionatã.

PRIMAR,
Sandu MANEA

-„ÎMPREUNÃ PENTRU O 
EDUCAÞIE DE CALITATE!" - 
Proiect pentru implementarea 
cãruia, Consiliul Local a alocat 
sumele necesare pentru 
racordarea la gaz ºi punerea în 
funcþiune a douã centrale pe 
gaz la ºcoala Dor Mãrunt Sat. Mircea Brânduºã
Prin aceasta confortul elevilor 
ºi al cadrelor didactice a n campania din 2012 Ion 
crescut simþitor. Iacomi le transmitea 
-Consiliul Local Dor Mãrunt a Îlocuitorilor comunei: 
aprobat derularea unei „Candidez la primãria comunei 
investiþii având ca obiectiv Dor Mãrunt pentru cã sunt 
construire  gard cimitir de multe lucruri de fãcut ºi ºtiu cã 
lângã fostul sediu CAP. Proiect am forþa de a rezolva multe din 
finalizat. problemele comunitãþii". ªi aºa 
-Organizarea unui eveniment a fost! Infrastructura comunalã 
important pentru comunitatea a fost mult îmbunãtãþitã prin 
din Dor Mãrunt, respectiv lucrãri de pietruire ºi asfaltare. 
Slujba Arhiereascã a Duminicii Iluminatul public stradal a fost 
dinaintea Înãlþãrii Sfintei modernizat. Instituþiile de 
Cruci, sãvârºitã la Biserica învãþãmânt au fost reabilitate 
„Sf.Gheorghe" de cãtre ºi modernizate acolo unde s-a 
Preasfinþitul Pãrinte Vincenþiu, impus. Comuna a devenit mai 
Episcopul Sloboziei ºi curatã prin ridicarea gunoiului 
Cãlãraºilor, ce a slujit menajer sãptãmânal. S-au 
înconjurat de un sobor de plantat copaci de-a lungul DN 
preoþi ºi diaconi. Dupã Sfânta 3A. În satul Dâlga a fost 
Liturghie a fost sãvârºitã slujba construit un nou dispensar 

de a merge la ºcoalã. primarul comunei Dor Mãrunt, acesta. Astfel, s-au turnat parastasului pentru ctitorii uman. Siguranþa cetãþenilor 
Persoanele cu dizabilitãþi au face un bilanþ al realizãrilor ambele straturi de asfalt pe Pântecan Marin ºi Rada, este asiguratã de Poliþia 
fost ajutate sã-ºi sale: strãzile Teiului, Morilor, slujitori ºi binefãcãtori al Localã. Abandonul ºcolar a fost 
îmbunãtãþeascã condiþiile de -Modernizarea iluminatul Garofiþei iar pe strada lãcaºului de cult. redus prin sprijinirea copiilor 
viaþã. Au fost organizate public stradal la nivelul întregii Grãdiniþei s-a turnat al 2-lea -Prin Programul Naþional de 
spectacole gratuite pentru toþi comune. Proiectul a vizat strat de uzurã. Proiectul de Dezvoltare Localã (PNDL 2), 
cetãþenii comunei. Primãria ºi- montarea unor lãmpi moderne asfaltare a aproximativ 4 km Unitãþii Administrativ 
a îmbunãtãþit relaþia cu cu led, tip Solaris, pe toate de strãzi se apropie de final. Teritoriale Dor Mãrunt i-a 
cetãþenii ºi instituþiile din strãzile, la fiecare stâlp, în -Depunerea la Ministerul revenit suma de 10.464.275,12 
localitate prin servicii toate satele comunei. De Dezvoltãrii Regionale a unui lei, pentru „Modernizare strãzi 
transparente. asemenea se vor înlocui ºi nou proiect de asfaltare pentru prin asfaltare, în comuna Dor 

moderniza cele 14 puncte de aproximativ 13 km de strãzi în Mãrunt, satele Dor Mãrunt, 
La sfârºitul primului mandat, aprindere, acestea fiind satele Dor Mãrunt, Dâlga ºi Dâlga ºi Ogoru".
Ion Iacomi se adresa complet automatizate. Ogoru.

-Organizarea celei de-a 5-a locuitorilor cu urmãtorul Valoarea proiectului este de -Inaugurare teren de sport  la 
ediþii a Zilei Internaþionale a mesaj: „Vã mulþumesc pentru aproximativ 2 milioane de lei. ªcoala Gimnazialã din Dor 
Persoanelor Vârstnice.cã mi-aþi oferit ocazia de a fi -Construire Grãdiniþã în satul Mãrunt Sat.
Încrezãtor pe mai departe, Ion primarul dumneavoastrã. Nu a Dâlga. Un proiect pentru care În luna ianuarie a acestui an, 
Iacomi spune: „La mine a fost fost un mandat uºor, am administraþia publicã din Dor Ion Iacomi, împreunã cu 
ºi va fi mereu uºa deschisã întâmpinat greutãþi mai mari Mãrunt s-a zbãtut foarte mult. echipa sa, a acþionat timp de 
pentru cetãþeni. Am încercat sã decât mã aºteptam însã n-am Grãdiniþa va fi una modernã, mai multe zile pentru 
ajut cum am putut. Aºa am renunþat niciodatã la proiectele de nivel european. Se are în deszãpezirea strãzilor ºi caselor 
considerat eu cã trebuie sã se pentru comuna noastrã. Sper vedere, de asemenea, îngropate de zãpadã. A fost 
comporte un primar, sã-i sã am onoarea sã vã mai modernizarea celorlalte unitãþi folosit încãrcãtorul frontal 
asculte pe oameni ºi sã încerce reprezint încã 4 ani". Acum, la de învãþãmânt din comunã. Komatsu pe care primãria Dor 
sã le rezolve problemele atât mai bine de un an din cel de-al -Proiectul de asfaltare început Mãrunt l-a achiziþionat prin 
cât legislaþia îi permite".doilea mandat, Ion Iacomi, în 2016 a continuat ºi anul fonduri europene în anul 2015. 

Episcopul Sloboziei 
ºi Cãlãraºilor a sfinþit 

PRIMÃRIA COMUNEI GURBÃNEªTI
JUDEÞUL CÃLÃRAªI

INFORMARE

Troiþa Mânãstirii Radu Negru

Proiecte importante, finalizate 
în Comuna Dor Mãrunt

ªcoala Naþionalã de Meserii (organizaþie non-
profit) desfãºoarã în Cãlãraºi cursuri autorizate: 

stilist unghii, frizer, coafor, manichiurist-
pedichiurist, bucãtar, brutar, patiser-cofetar, 

ospãtar, barman, lucrator în comerþ, mãcelar, 
confecþioner (croitor), sudor stivuitorist - cu 
aviz ISCIR, constructor, agent de securitate, 
tehnician masor ºi reflexoterapie, infirmier, 

instructor preparator formare. Cursuri în 
desfãºurare. 

Preþuri minime: 400 lei în rate, locuri 
disponibile, sprijin angajare. Cãutam 

colaboratori înscriere cursanþi, comision 
motivant. 

Telefon: 0751855929; 0726964482; 
0763247477. 

E-mail: cursuri_romania@yahoo.com; Site: 
http://www.cursuri-calificare-autorizate.ro

Anunþ 
organizare cursuri Serviciul Public Pieþe ºi Oboare Cãlãraºi 

informeazã asupra interzicerii 
comercializãrii porcinelor vii pe raza 

municipiului Cãlãraºi.

Având în vedere evoluþia focarelor de Pestã 
Porcinã Africanã în România (jud. Satu 

Mare),boalã infectocontagioasã a 
porcinelor, de mare difuzibilitate, a fost 

dispusã mãsura interzicerii comercializãrii 
porcinelor vii în târgurile de animale.

Faþã de aceasta vã comunicãm cã toþi 
medicii veterinari au fost informaþi sã nu 
elibereze documente sanitare veterinare 

proprietarilor de porcine vii.

DSVSA Cãlãraºi, prin echipe de control, va 
verifica pe raza judeþului ºi municipiului 

Cãlãraºi respectarea întocmai a mãrurilor 
dispuse.  

ANUNÞ
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Mircea Brânduºã a poposit la altarul de varã, zi de sãrbãtoare, dar mai cu 
nou construit în curtea seamã de post ºi rugãciune, se 

arþi, 29 august a.c., mãnãstirii, altar, pe care l-a cuvenea sã se afle nicãieri 
localitatea Radu sfinþit cu sfântul ºi marele altundeva decât la aceastã MNegru a primit o mir, stropindu-l ºi cu apã mãnãstire a episcopiei, 

nouã vizitã a Episcopului sfinþitã. Tot cu aghiazmã a mãnãstire cãlãrãºeanã pe care 
Vincenþiu al Sloboziei ºi fost sfinþitã ºi troiþa din faþa Preasfinþia Sa o cerceteazã ori 
Cãlãraºilor. Deja existã o acestui altar (o monumentalã de câte ori poate, aflând clipe 
tradiþie de câþiva ani, ca la cruce din lemn de stejar cu de liniºte, de rugãciune 
acestã datã, Episcopul Iisus rãstignit), troiþã curatã, de bucurie 
Sloboziei ºi Cãlãraºilor sã închinatã eroilor din fosta duhovniceascã în aceastã 
viziteze, sã cerceteze ºi sã comunã Radu Negru. lavrã monahalã din imediata 
slujeascã la mãnãstirea Înaltul Ierarh a transmis un apropiere a municipiului 
cãlãrãºeanã Radu Negru. Anul mesaj de pace ºi bucurie Cãlãraºi. La momentul 
acesta, deºi într-o zi ploioasã tuturor participanþilor, împãrtãºirii credincioºilor, o 
(pe care arhiereul a socotit-o o relatându-le totodatã întreaga surprizã plãcutã a fost un 
adevãratã binecuvântare în istorie ºi semnificaþie a copil de doar 6 ani venit 
arºiþa Bãrãganului, o rãcorire sãrbãtorii: Tãierea capului tocmai din Chirnogi 
a pãmântului, foarte necesarã Sfântului Ioan Botezãtorul! (Sebastian Andrei Anghel), 
dupã aceastã varã canicularã), Preasfinþia Sa, Episcopul care a oferit un buchet de flori 
biserica ºi curtea mãnãstirii Vincenþiu, fiind Preasfinþiei Sale spunându-i 
au fost pline cu pelerini din reprezentantul Patriarhiei foarte încet, din cauza 
întregul judeþ Cãlãraºi, veniþi Române la locurile sfinte din emoþiilor, cã „vã ofer acest prezenþi cruciuliþe, cãrþi de manifestã întotdeauna pentru 
sã participe la aceastã sfânta Israel, în urmã cu peste douã buchet, întrucât rugãciuni specifice vârstei ºi aceastã mãnãstire 
ºi dumnezeiascã liturghie decenii, cunoaºte în detaliu dumneavoastrã, pãrintele iconiþe. În numele obºtii cãlãrãºeanã. Participanþi la 
arhiereascã. A fost ºi un locurile în care acum episcop Vincenþiu al Sloboziei monahale, stareþul mãnãstirii aceastã slujbã au fost invitaþi 
moment deosebit dupã aproximativ 2000 ani s-a ºi Cãlãraºilor, sunteþi Radu Negru, protosinghelul, la o agapã creºtinã.
SFÂNTA LITURGHIE! desfãºurat acest tragic Cetãþean de Onoare al Gherasim Noapteº a înmânat 
Preasfinþitul Episcop, eveniment. În predica localitãþii Chirnogi". un buchet de flori Preasfinþiei P.S. Mulþumesc pentru 
înconjurat de un sobor sãvârºitã, Preasfinþitul a Reprezentantul Episcopiei a Sale, mulþumindu-i pentru informaþii domnului Relu 
numeros de preoþi ºi diaconi, subliniat faptul cã în aceastã dãruit tuturor copiilor grija pãrinteascã pe care o Cotoban

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu 
modificãrile ºi completãrile ulterioare, TITULARUL: 
COMUNA GURBÃNE?TI (U.A.T.), cu sediul în comuna 
Gurbãneºti, satul Gurbãneºti, str. Principalã, nr. 3, judeþul 
Cãlãraºi, telefon: 0242 317138, intenþioneazã sã solicite de la 
A.N. „Apele Române" – Direcþia Apelor Buzãu Ialomiþa, aviz 
de gospodãrire a apelor pentru realizarea lucrãrilor: „Sistem 
Zonal de Alimentare cu Apã în sat Coþofanca, comuna 
Gurbãneºti, judeþul Cãlãraºi – reþea distribuþie apã".
Aceastã investiþie este nouã.
Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa sus-menþionatã.

PRIMAR,
Sandu MANEA

-„ÎMPREUNÃ PENTRU O 
EDUCAÞIE DE CALITATE!" - 
Proiect pentru implementarea 
cãruia, Consiliul Local a alocat 
sumele necesare pentru 
racordarea la gaz ºi punerea în 
funcþiune a douã centrale pe 
gaz la ºcoala Dor Mãrunt Sat. Mircea Brânduºã
Prin aceasta confortul elevilor 
ºi al cadrelor didactice a n campania din 2012 Ion 
crescut simþitor. Iacomi le transmitea 
-Consiliul Local Dor Mãrunt a Îlocuitorilor comunei: 
aprobat derularea unei „Candidez la primãria comunei 
investiþii având ca obiectiv Dor Mãrunt pentru cã sunt 
construire  gard cimitir de multe lucruri de fãcut ºi ºtiu cã 
lângã fostul sediu CAP. Proiect am forþa de a rezolva multe din 
finalizat. problemele comunitãþii". ªi aºa 
-Organizarea unui eveniment a fost! Infrastructura comunalã 
important pentru comunitatea a fost mult îmbunãtãþitã prin 
din Dor Mãrunt, respectiv lucrãri de pietruire ºi asfaltare. 
Slujba Arhiereascã a Duminicii Iluminatul public stradal a fost 
dinaintea Înãlþãrii Sfintei modernizat. Instituþiile de 
Cruci, sãvârºitã la Biserica învãþãmânt au fost reabilitate 
„Sf.Gheorghe" de cãtre ºi modernizate acolo unde s-a 
Preasfinþitul Pãrinte Vincenþiu, impus. Comuna a devenit mai 
Episcopul Sloboziei ºi curatã prin ridicarea gunoiului 
Cãlãraºilor, ce a slujit menajer sãptãmânal. S-au 
înconjurat de un sobor de plantat copaci de-a lungul DN 
preoþi ºi diaconi. Dupã Sfânta 3A. În satul Dâlga a fost 
Liturghie a fost sãvârºitã slujba construit un nou dispensar 

de a merge la ºcoalã. primarul comunei Dor Mãrunt, acesta. Astfel, s-au turnat parastasului pentru ctitorii uman. Siguranþa cetãþenilor 
Persoanele cu dizabilitãþi au face un bilanþ al realizãrilor ambele straturi de asfalt pe Pântecan Marin ºi Rada, este asiguratã de Poliþia 
fost ajutate sã-ºi sale: strãzile Teiului, Morilor, slujitori ºi binefãcãtori al Localã. Abandonul ºcolar a fost 
îmbunãtãþeascã condiþiile de -Modernizarea iluminatul Garofiþei iar pe strada lãcaºului de cult. redus prin sprijinirea copiilor 
viaþã. Au fost organizate public stradal la nivelul întregii Grãdiniþei s-a turnat al 2-lea -Prin Programul Naþional de 
spectacole gratuite pentru toþi comune. Proiectul a vizat strat de uzurã. Proiectul de Dezvoltare Localã (PNDL 2), 
cetãþenii comunei. Primãria ºi- montarea unor lãmpi moderne asfaltare a aproximativ 4 km Unitãþii Administrativ 
a îmbunãtãþit relaþia cu cu led, tip Solaris, pe toate de strãzi se apropie de final. Teritoriale Dor Mãrunt i-a 
cetãþenii ºi instituþiile din strãzile, la fiecare stâlp, în -Depunerea la Ministerul revenit suma de 10.464.275,12 
localitate prin servicii toate satele comunei. De Dezvoltãrii Regionale a unui lei, pentru „Modernizare strãzi 
transparente. asemenea se vor înlocui ºi nou proiect de asfaltare pentru prin asfaltare, în comuna Dor 

moderniza cele 14 puncte de aproximativ 13 km de strãzi în Mãrunt, satele Dor Mãrunt, 
La sfârºitul primului mandat, aprindere, acestea fiind satele Dor Mãrunt, Dâlga ºi Dâlga ºi Ogoru".
Ion Iacomi se adresa complet automatizate. Ogoru.

-Organizarea celei de-a 5-a locuitorilor cu urmãtorul Valoarea proiectului este de -Inaugurare teren de sport  la 
ediþii a Zilei Internaþionale a mesaj: „Vã mulþumesc pentru aproximativ 2 milioane de lei. ªcoala Gimnazialã din Dor 
Persoanelor Vârstnice.cã mi-aþi oferit ocazia de a fi -Construire Grãdiniþã în satul Mãrunt Sat.
Încrezãtor pe mai departe, Ion primarul dumneavoastrã. Nu a Dâlga. Un proiect pentru care În luna ianuarie a acestui an, 
Iacomi spune: „La mine a fost fost un mandat uºor, am administraþia publicã din Dor Ion Iacomi, împreunã cu 
ºi va fi mereu uºa deschisã întâmpinat greutãþi mai mari Mãrunt s-a zbãtut foarte mult. echipa sa, a acþionat timp de 
pentru cetãþeni. Am încercat sã decât mã aºteptam însã n-am Grãdiniþa va fi una modernã, mai multe zile pentru 
ajut cum am putut. Aºa am renunþat niciodatã la proiectele de nivel european. Se are în deszãpezirea strãzilor ºi caselor 
considerat eu cã trebuie sã se pentru comuna noastrã. Sper vedere, de asemenea, îngropate de zãpadã. A fost 
comporte un primar, sã-i sã am onoarea sã vã mai modernizarea celorlalte unitãþi folosit încãrcãtorul frontal 
asculte pe oameni ºi sã încerce reprezint încã 4 ani". Acum, la de învãþãmânt din comunã. Komatsu pe care primãria Dor 
sã le rezolve problemele atât mai bine de un an din cel de-al -Proiectul de asfaltare început Mãrunt l-a achiziþionat prin 
cât legislaþia îi permite".doilea mandat, Ion Iacomi, în 2016 a continuat ºi anul fonduri europene în anul 2015. 

Episcopul Sloboziei 
ºi Cãlãraºilor a sfinþit 

PRIMÃRIA COMUNEI GURBÃNEªTI
JUDEÞUL CÃLÃRAªI

INFORMARE

Troiþa Mânãstirii Radu Negru

Proiecte importante, finalizate 
în Comuna Dor Mãrunt

ªcoala Naþionalã de Meserii (organizaþie non-
profit) desfãºoarã în Cãlãraºi cursuri autorizate: 

stilist unghii, frizer, coafor, manichiurist-
pedichiurist, bucãtar, brutar, patiser-cofetar, 

ospãtar, barman, lucrator în comerþ, mãcelar, 
confecþioner (croitor), sudor stivuitorist - cu 
aviz ISCIR, constructor, agent de securitate, 
tehnician masor ºi reflexoterapie, infirmier, 

instructor preparator formare. Cursuri în 
desfãºurare. 

Preþuri minime: 400 lei în rate, locuri 
disponibile, sprijin angajare. Cãutam 

colaboratori înscriere cursanþi, comision 
motivant. 

Telefon: 0751855929; 0726964482; 
0763247477. 

E-mail: cursuri_romania@yahoo.com; Site: 
http://www.cursuri-calificare-autorizate.ro

Anunþ 
organizare cursuri Serviciul Public Pieþe ºi Oboare Cãlãraºi 

informeazã asupra interzicerii 
comercializãrii porcinelor vii pe raza 

municipiului Cãlãraºi.

Având în vedere evoluþia focarelor de Pestã 
Porcinã Africanã în România (jud. Satu 

Mare),boalã infectocontagioasã a 
porcinelor, de mare difuzibilitate, a fost 

dispusã mãsura interzicerii comercializãrii 
porcinelor vii în târgurile de animale.

Faþã de aceasta vã comunicãm cã toþi 
medicii veterinari au fost informaþi sã nu 
elibereze documente sanitare veterinare 

proprietarilor de porcine vii.

DSVSA Cãlãraºi, prin echipe de control, va 
verifica pe raza judeþului ºi municipiului 

Cãlãraºi respectarea întocmai a mãrurilor 
dispuse.  

ANUNÞ



reºedintele Consiliului sunt apropiat de dvs. presa, ºi de cãlãrãºenilor.", a declarat Iliuþã.
Judeþean Cãlãraºi, Vasile Donald Trump dacã vine cu Iliuþã a mai spus cã în partid s-au PIliuþã, a rãspuns recent la investiþii în judeþul Cãlãraºi, de stabilit ºi direcþiile de care sã se 

acuzaþiile privind o apropiere toþi cei care pot sã facã bine ocupe el, Daniel Drãgulin ºi 
politicã nefireascã de PSD, cãlãrãºenilor ºi agenþilor Rãducu Filipescu.
spunând cã, în calitatea pe care o economici din Cãlãraºi. Asta „Dan Drãgulin se ocupã de 
are, trebuie sã fie apropiat de înseamnã sã fi ales al majoritãþii, organizarea ºi de deciziile politice 
toatã lumea. trebuie sã fac bine tuturor care ale partidului, eu mã ocup de 
„Eu sunt apropiat de toatã lumea. aduc bani în judeþ ºi fac bine dezvoltarea ºi administrarea 
Eu sunt cel care gestionez judeþului. Eu mã ocup de judeþului iar domnul Filipescu se 
treburile judeþului... sunt oameni gestionarea ºi administrarea ocupã de Parlamentul României, 
neputincioºi care trebuie sã caute judeþului. Trebuie sã înþelegeþi cã de modificarea legilor ºi de binele 
un motiv, cã Iliuþã e apropiat... fac blat cu oricine face bine cãlãrãºenilor."
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Cinema 78 - 14 septembrie 2017
...afli ce se-ntâmplã

În atenþia cinefililor!!!
Continuãm promovarea   

filmului românesc ºi în aceastã 
lunã. Atunci când avem 

posibilitatea de a le contracta, 
ziua de LUNI, ora 20.00, va fi 

„ZIUA FILMULUI 
ROMÂNESC". Vã aºteptãm!

Gen film: Dramã
Durata:109 minute
Premiera în România: 15.09.2017
Andrei (Anghel Damian) este un tânãr 
avocat cu sentimente contradictorii 
pentru tatãl sãu, Toma (Vlad Ivanov), 
un judecãtor respectat. Moartea 
suspectã a acestuia din urmã îl va face 
pe tânãr sã înceapã o investigaþie pe 
cont propriu, reparcurgând fiecare pas 
fãcut de tatãl sãu de-a lungul ultimei 
sale zile. Aceastã investigaþie se 

08 – 10 septembrie 2017 transformã treptat într-o cãlãtorie a 
Vineri: ora 12.30 maturizãrii, cãci Andrei va ajunge sã-ºi 

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi defineascã poziþia faþã de modelul sãu 
12.30 în viaþã.

15 – 17 septembrie 2017 -----------------------------------------------
Vineri: ora 12.30 22 – 24 septembrie 2017

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi Vineri: ora 12.30
12.30 Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 

12.30Patrula Junglei - 2D
29 sep. – 01 oct. 2017

-----------------------------------------------Vineri: ora 12.30
la bun sfârºit misiunea. 29 septembrie - 05 octombrie Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 
Protagoniºtii filmului sunt J.K. 2017 12.30
Simmons (Whiplash) ºi Sullivan Orele: 17.00; 20.00
Stapleton (300: Rise of An Empire), The Lego Ninjago Luni ora 20.00
regia îi aparþine lui Steven Quale (Final 
Destination 5 ºi Into the Storm), iar movie – 3D Linia Morþii – 2D
scenariul, dupã o poveste originalã, e Regia: Charlie Bean, Bob Logan, 
scris de Richard Wenk ºi Luc Besson Paul Fisher
(Taken ºi Lucy) Cu: Olivia Munn, Justin Theroux, 
----------------------------------------------- Kumail Nanjiani, Dave Franco, 

15- 21 septembrie 2017 Jackie Chan, Michael Peña
Orele: 17.00; 20.00 Gen film: Acþiune, Animaþie, 
Fãrã ziua de luni! Aventuri, Comedie, Familie

Premiera în România: 22.09.2017Asasin American – 
O þarã îndepãrtatã este ameninþatã de 
întuneric. În acest loc numit Ninjago, 2D
forþele rãului ºi ale binelui se vor 
confrunta într-o aventurã epicã ºi 
distractivã. Dispuºi sã îºi riºte viaþa 
pentru a apãra oraºul Ninjago cu 
onoare, o echipã de ºase tineri 
nedisciplinaþi va trebui sã demonstreze 

Regia: David Alaux cã nu sunt doar niºte adolescenþi 
Gen film: Animaþie, Familie obiºnuiþi de liceu, ci niºte rãzboinici 
Durata: 97 minute secreþi înzestraþi cu abilitãþi deosebite. 
Premiera în România: 08.09.2017 Instruiþi de înþeleptul maestru veteran 
Maurice e un pinguin cu suflet de... Sensei Wu, ºi conduºi de Lloyd alias 
tigru! Crescut de o tigroaicã, acest Ninja Green, Jay, Kai, Cole, Zane ºi Nya 
pinguin nu a devenit deloc un vor încerca sã-ºi protejeze oraºul de 
împiedicat, ci un adevãrat profesionist monºtri, roboþi gigant, dragoni ºi alte Regia: Niels Arden Oplev
în artele marþiale Kung Fu. Acum, personaje negative cibernetice. Cu: Nina Dobrev, Ellen Page, 
împreunã cu prietenii lui din Patrula Problema? Printre duºmanii sãi se aflã Kiefer Sutherland, Diego Luna, 
Junglei, Maurice are planuri mari: vrea Garmadon, care se întâmplã sã fie tatãl Kiersey Clemons
ca în junglã sã domneascã ordinea ºi tânãrului Ninja Green. Gen film: Dramã, Horror, SF, Thriller
dreptatea, exact ca pe vremea când Tatãl împotriva fiului ºi fiul împotriva Premiera în România: 29.09.2017
mama lui era la conducere. Dar Igor, un tatãlui, aceastã confruntare epicã va Într-o încercare temerarã de a afla ce 
koala diabolic, înconjurat de babuinii testa o echipã de ninja indisciplinaþi, ne aºteaptã pe toþi dupã moarte, câþiva 
sãi mercenari nu tocmai iuþi la minte, care trebuie sã înveþe sã-ºi controleze prieteni, colegi la Medicinã, concep un 
are ºi el planurile lui: sã distrugã ego-urile lor ºi sã lucreze împreunã plan prin intermediul cãruia, unul câte 
jungla. E timpul ca Patrula Junglei sã pentru a-ºi elibera adevãrata lor putere. unul, sã-ºi provoace oprirea temporarã 

Regia: Michael Cuestaintre în acþiune! ----------------------------------------------- a oricãrei activitãþi cerebrale, pentru a 
Cu: Dylan O'Brien, Michael ----------------------------------------------- 22 - 28 septembrie 2017 "simþi" moartea înainte de a fi readuºi 
Keaton, Taylor Kitsch08- 14 septembrie 2017 Orele: 17.00; 20.00 la viaþã. Unii dintre ei sunt "uciºi" ºi 
Gen film: Acþiune,ThrillerOrele: 17.00; 20.00 Fãrã ziua de luni! apoi înviaþi cu amintiri extrem de 
Durata: 105 minuteLuni ora 20.00 puternice, iar experimentul este 
Premiera în România:15.09.2017 Kingsman-Cercul de considerat un succes.Renegaþii – 2D Cu mult înainte sã devinã cel mai mare Dar, deºi pare cã au câºtigat mai mult aur – 2Dcoºmar al teroriºtilor, înainte sã fie Regia: Steven Quale decât îºi propuseserã iniþial, trecutul 

Regia: Matthew Vaughninvidiat în secret, dar lãudat în public Cu: J.K. Simmons, Sullivan pur ºi simplu da buzna peste ei, 
Cu: Taron Egerton, Channing de politicieni, super agentul Mitch Stapleton bântuindu-i.
Tatum, Colin Firth,Poppy Rapp a fost doar un tânãr atlet talentat Gen film: Acþiune
Delevingne, Mark Strong, Jeff fãrã probleme... însã tragedia l-a lovit Durata: 100 minute  CINEMA 3D/2D
Bridgespe neaºteptate. Dupã nefericita Premiera în România: 08.09.2017 Parcul central, Bulevardul 1 Mai, nr. 
Gen film: Acþiune, Aventuri, întâmplare, Rapp este salvat din cenuºã „Renegaþii" e povestea unei echipe de 5A
Comedieºi recrutat pentru un nou început într-puºcaºi marini americani în misiune 

l Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D 
Premiera în România: 22.09.2017un program operaþional secret de elitã. într-o Europã destrãmatã de rãzboi, ºi 

ºi 2D): 8 lei – copii cu vârste de 
Peripeþiile tânãrului spion Gary 'Eggsy' Acum este un alt om cu o misiune de care descoperã o comoarã pe fundul 

maxim 14 ani; 12 lei – persoane cu 
Unwin continuã în Kingsman: The recuperare extrem de importantã.unui lac, despre care se spune cã ar 

vârste peste 14 ani. Nu se efectueazã 
Golden Circle.valora milioane de dolari. Pentru a-i -----------------------------------------------

rezervãri.
Când sediul lor este distrus ºi lumea ajuta pe localnici, soldaþii decid sã 18 ºi 25 septembrie 2017 

Biletele pot fi cumpãrate cu o este þinutã ostaticã, cãlãtoria lui nesocoteascã ordinele ºi orchestreazã Ora: 20.00 sãptãmânã înainte de data Kingsman îi conduce spre descoperirea un jaf pentru a sustrage aurul ca sã-l 
spectacolului.Perfect Sãnãtos -2D unei organizaþii de spioni aliate din returneze proprietarilor de drept. Dar, 
l Informaþii: SUA. Aceste douã organizaþii secrete de printr-o întorsãturã nefastã a sorþii, Regia: Anca Damian
- tel: 0242-312800elitã trebuie sã se uneascã pentru a sunt detectaþi de inamic, aºa cã acum Cu: Vlad Ivanov, Anghel Damian, 
- site:  www.culturalcl.ro învinge un inamic comun.       nu mai au decât 10 ore pentru a-ºi duce Olimpia Melinte, Cristina Florea

4 minute ºi 46 de secunde. cãtre ministrul Educaþiei, timp. Voi depune tot efortul 
Atât a durat procedura de Liviu Marian Pop, în data de 4 astfel încât întreg colectivul 
numire a noului inspector septembrie 2017. Inspectoratului ªcolar 
general ºcolar Elena George Iacob a felicitat-o apoi Judeþean sã aplice strategiile 
Mihãilescu. În prezenþa pe Elena Mihãilescu pentru Ministerului Educaþiei 
inspectorilor din ISJ Cãlãraºi numire: „Vã felicit pentru Naþionale în interesul 
ºi a presei, dupã un decalaj de noua funcþie, poate uneori beneficiarilor educaþiei. Sper 
o orã faþã de ceea ce se dificilã, dar împreunã cu într-o bunã colaborare cu toþi 
anunþase iniþial, prefectul colectivul pe care îl aveþi la colegii mei, dar ºi cu toþi 
George Iacob a dat citire dispoziþie, sunt convins cã vã factorii implicaþi în procesul 
ordinului de numire prin veþi aduce contribuþia ca ºi instructiv – educativ, pentru a 
detaºare, în interesul echipã, ca ºi experienþã în tot putea oferi un învãþãmânt 
învãþãmântului cãlãrãºean. ceea ce veþi derula spre binele cãlãrãºean de calitate.", a 
„Începând cu data prezentului învãþãmântului cãlãrãºean. declarat noul inspector 
Ordin, doamna Elena Totodatã vreau sã mulþumesc general ºcolar, Elena 
Mihãilescu este numitã prin ºi fostului inspector ºcolar Mihãilescu.
detaºare, în interesul general pentru întreaga Prefectul George Iacob le-a 
învãþãmântului, în funcþia de activitate depusã în cadrul mulþumit ºi celor prezenþi 
inspector ºcolar general al ISJ instituþiei pe care astãzi o pentru participare dupã care 
Cãlãraºi pânã la organizarea – 2018, cu rezervarea catedrei Mihãilescu din funcþia de cinstim prin momentul de s-a deplasat în biroul 
concursului de cãtre pe care este titularã. Ministrul inspector ºcolar general al ISJ faþã." inspectorului general Elena 
Ministerul Educaþiei Educaþiei Naþionale îºi rezervã Cãlãraºi, la o datã anterioarã „Este o funcþie care mã Mihãilescu pentru „a avea 
Naþionale, dar nu mai târziu dreptul de a dispune încetarea termenelor menþionate mai onoreazã, dar mã ºi câteva chestii de lãmurit" cu 
de sfârºitul anului ºcolar 2017 detaºãrii doamnei Elena sus". Ordinul a fost semnat de responsabilizeazã în acelaºi aceasta.   

n cadrul ºedinþei de miercuri, 30 august 
a.c., consilierii judeþeni au votat în Îunanimitate amendamentul consilierului 

PSD George Chiriþã care propunea ca la 
începutul fiecãrei ºedinþe de Consiliu 
Judeþean sã se intoneze imnul de stat al 
României. Chiriþã ne-a declarat cã în marea 
majoritate a consiliilor judeþene din þarã se 
procedeazã astfel, mai puþin la Cãlãraºi.  
În altã ordine de idei, cele trei proiecte de 
patrimoniu, aflate pe ordinea de zi, care 
necesitau votul a douã treimi din consilierii 
judeþeni, nu au trecut, social democraþii 
votând împotrivã. Acestea sunt:

Proiect de hotãrâre pentru modificarea 
Hotãrârii nr. 112/2017 privind transmiterea 
unor bunuri, aflate în domeniul public ºi 
privat al Judeþului Cãlãraºi, din administrarea 
Centrului Judeþean de Culturã ºi Creaþie 
Cãlãraºi în administrarea Direcþiei Judeþene 
de Administrare a Domeniului Public ºi Privat 
al Judeþului Cãlãraºi;
Proiect de hotãrâre privind aprobarea 
vânzãrii, prin licitaþie publicã cu strigare, a 
unui spaþiu din Policlinica nr. 2 Cãlãraºi aflat 
în domeniul privat al judeþului Cãlãraºi;
Proiect de hotãrâre privind aprobarea 
concesionãrii, prin licitaþie publicã, a 
imobilului reprezentând fostul spital TBC Dor 
Mãrunt aflat în domeniul privat al judeþului 
Cãlãraºi.

Pânã la organizarea concursului, 
a fost numitã în funcþia de inspector general ºcolar

Elena Mihãilescu 

La propunerea 
consilierului PSD 

 la 
începutul ºedinþelor 

CJ se va intona 
imnul de stat

George Chiriþã,

Vasile Iliuþã despre relaþia cu PSD: 
„Eu sunt apropiat ºi de Donald Trump 

dacã vine cu investiþii în Cãlãraºi“

Program Cinema 3D/2D - Perioada 08.09.-05.10.2017 



reºedintele Consiliului sunt apropiat de dvs. presa, ºi de cãlãrãºenilor.", a declarat Iliuþã.
Judeþean Cãlãraºi, Vasile Donald Trump dacã vine cu Iliuþã a mai spus cã în partid s-au PIliuþã, a rãspuns recent la investiþii în judeþul Cãlãraºi, de stabilit ºi direcþiile de care sã se 

acuzaþiile privind o apropiere toþi cei care pot sã facã bine ocupe el, Daniel Drãgulin ºi 
politicã nefireascã de PSD, cãlãrãºenilor ºi agenþilor Rãducu Filipescu.
spunând cã, în calitatea pe care o economici din Cãlãraºi. Asta „Dan Drãgulin se ocupã de 
are, trebuie sã fie apropiat de înseamnã sã fi ales al majoritãþii, organizarea ºi de deciziile politice 
toatã lumea. trebuie sã fac bine tuturor care ale partidului, eu mã ocup de 
„Eu sunt apropiat de toatã lumea. aduc bani în judeþ ºi fac bine dezvoltarea ºi administrarea 
Eu sunt cel care gestionez judeþului. Eu mã ocup de judeþului iar domnul Filipescu se 
treburile judeþului... sunt oameni gestionarea ºi administrarea ocupã de Parlamentul României, 
neputincioºi care trebuie sã caute judeþului. Trebuie sã înþelegeþi cã de modificarea legilor ºi de binele 
un motiv, cã Iliuþã e apropiat... fac blat cu oricine face bine cãlãrãºenilor."

...afli ce se-ntâmplã6 Politicã

www.obiectiv-online.ro

8 - 14 septembrie 2017

www.obiectiv-online.ro

Cinema 78 - 14 septembrie 2017
...afli ce se-ntâmplã

În atenþia cinefililor!!!
Continuãm promovarea   

filmului românesc ºi în aceastã 
lunã. Atunci când avem 

posibilitatea de a le contracta, 
ziua de LUNI, ora 20.00, va fi 

„ZIUA FILMULUI 
ROMÂNESC". Vã aºteptãm!

Gen film: Dramã
Durata:109 minute
Premiera în România: 15.09.2017
Andrei (Anghel Damian) este un tânãr 
avocat cu sentimente contradictorii 
pentru tatãl sãu, Toma (Vlad Ivanov), 
un judecãtor respectat. Moartea 
suspectã a acestuia din urmã îl va face 
pe tânãr sã înceapã o investigaþie pe 
cont propriu, reparcurgând fiecare pas 
fãcut de tatãl sãu de-a lungul ultimei 
sale zile. Aceastã investigaþie se 

08 – 10 septembrie 2017 transformã treptat într-o cãlãtorie a 
Vineri: ora 12.30 maturizãrii, cãci Andrei va ajunge sã-ºi 

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi defineascã poziþia faþã de modelul sãu 
12.30 în viaþã.

15 – 17 septembrie 2017 -----------------------------------------------
Vineri: ora 12.30 22 – 24 septembrie 2017

Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi Vineri: ora 12.30
12.30 Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 

12.30Patrula Junglei - 2D
29 sep. – 01 oct. 2017

-----------------------------------------------Vineri: ora 12.30
la bun sfârºit misiunea. 29 septembrie - 05 octombrie Sâmbãtã, duminicã: orele 10.30 ºi 
Protagoniºtii filmului sunt J.K. 2017 12.30
Simmons (Whiplash) ºi Sullivan Orele: 17.00; 20.00
Stapleton (300: Rise of An Empire), The Lego Ninjago Luni ora 20.00
regia îi aparþine lui Steven Quale (Final 
Destination 5 ºi Into the Storm), iar movie – 3D Linia Morþii – 2D
scenariul, dupã o poveste originalã, e Regia: Charlie Bean, Bob Logan, 
scris de Richard Wenk ºi Luc Besson Paul Fisher
(Taken ºi Lucy) Cu: Olivia Munn, Justin Theroux, 
----------------------------------------------- Kumail Nanjiani, Dave Franco, 

15- 21 septembrie 2017 Jackie Chan, Michael Peña
Orele: 17.00; 20.00 Gen film: Acþiune, Animaþie, 
Fãrã ziua de luni! Aventuri, Comedie, Familie

Premiera în România: 22.09.2017Asasin American – 
O þarã îndepãrtatã este ameninþatã de 
întuneric. În acest loc numit Ninjago, 2D
forþele rãului ºi ale binelui se vor 
confrunta într-o aventurã epicã ºi 
distractivã. Dispuºi sã îºi riºte viaþa 
pentru a apãra oraºul Ninjago cu 
onoare, o echipã de ºase tineri 
nedisciplinaþi va trebui sã demonstreze 

Regia: David Alaux cã nu sunt doar niºte adolescenþi 
Gen film: Animaþie, Familie obiºnuiþi de liceu, ci niºte rãzboinici 
Durata: 97 minute secreþi înzestraþi cu abilitãþi deosebite. 
Premiera în România: 08.09.2017 Instruiþi de înþeleptul maestru veteran 
Maurice e un pinguin cu suflet de... Sensei Wu, ºi conduºi de Lloyd alias 
tigru! Crescut de o tigroaicã, acest Ninja Green, Jay, Kai, Cole, Zane ºi Nya 
pinguin nu a devenit deloc un vor încerca sã-ºi protejeze oraºul de 
împiedicat, ci un adevãrat profesionist monºtri, roboþi gigant, dragoni ºi alte Regia: Niels Arden Oplev
în artele marþiale Kung Fu. Acum, personaje negative cibernetice. Cu: Nina Dobrev, Ellen Page, 
împreunã cu prietenii lui din Patrula Problema? Printre duºmanii sãi se aflã Kiefer Sutherland, Diego Luna, 
Junglei, Maurice are planuri mari: vrea Garmadon, care se întâmplã sã fie tatãl Kiersey Clemons
ca în junglã sã domneascã ordinea ºi tânãrului Ninja Green. Gen film: Dramã, Horror, SF, Thriller
dreptatea, exact ca pe vremea când Tatãl împotriva fiului ºi fiul împotriva Premiera în România: 29.09.2017
mama lui era la conducere. Dar Igor, un tatãlui, aceastã confruntare epicã va Într-o încercare temerarã de a afla ce 
koala diabolic, înconjurat de babuinii testa o echipã de ninja indisciplinaþi, ne aºteaptã pe toþi dupã moarte, câþiva 
sãi mercenari nu tocmai iuþi la minte, care trebuie sã înveþe sã-ºi controleze prieteni, colegi la Medicinã, concep un 
are ºi el planurile lui: sã distrugã ego-urile lor ºi sã lucreze împreunã plan prin intermediul cãruia, unul câte 
jungla. E timpul ca Patrula Junglei sã pentru a-ºi elibera adevãrata lor putere. unul, sã-ºi provoace oprirea temporarã 

Regia: Michael Cuestaintre în acþiune! ----------------------------------------------- a oricãrei activitãþi cerebrale, pentru a 
Cu: Dylan O'Brien, Michael ----------------------------------------------- 22 - 28 septembrie 2017 "simþi" moartea înainte de a fi readuºi 
Keaton, Taylor Kitsch08- 14 septembrie 2017 Orele: 17.00; 20.00 la viaþã. Unii dintre ei sunt "uciºi" ºi 
Gen film: Acþiune,ThrillerOrele: 17.00; 20.00 Fãrã ziua de luni! apoi înviaþi cu amintiri extrem de 
Durata: 105 minuteLuni ora 20.00 puternice, iar experimentul este 
Premiera în România:15.09.2017 Kingsman-Cercul de considerat un succes.Renegaþii – 2D Cu mult înainte sã devinã cel mai mare Dar, deºi pare cã au câºtigat mai mult aur – 2Dcoºmar al teroriºtilor, înainte sã fie Regia: Steven Quale decât îºi propuseserã iniþial, trecutul 

Regia: Matthew Vaughninvidiat în secret, dar lãudat în public Cu: J.K. Simmons, Sullivan pur ºi simplu da buzna peste ei, 
Cu: Taron Egerton, Channing de politicieni, super agentul Mitch Stapleton bântuindu-i.
Tatum, Colin Firth,Poppy Rapp a fost doar un tânãr atlet talentat Gen film: Acþiune
Delevingne, Mark Strong, Jeff fãrã probleme... însã tragedia l-a lovit Durata: 100 minute  CINEMA 3D/2D
Bridgespe neaºteptate. Dupã nefericita Premiera în România: 08.09.2017 Parcul central, Bulevardul 1 Mai, nr. 
Gen film: Acþiune, Aventuri, întâmplare, Rapp este salvat din cenuºã „Renegaþii" e povestea unei echipe de 5A
Comedieºi recrutat pentru un nou început într-puºcaºi marini americani în misiune 

l Preþul biletelor (acelaºi pt. filme 3D 
Premiera în România: 22.09.2017un program operaþional secret de elitã. într-o Europã destrãmatã de rãzboi, ºi 

ºi 2D): 8 lei – copii cu vârste de 
Peripeþiile tânãrului spion Gary 'Eggsy' Acum este un alt om cu o misiune de care descoperã o comoarã pe fundul 

maxim 14 ani; 12 lei – persoane cu 
Unwin continuã în Kingsman: The recuperare extrem de importantã.unui lac, despre care se spune cã ar 

vârste peste 14 ani. Nu se efectueazã 
Golden Circle.valora milioane de dolari. Pentru a-i -----------------------------------------------

rezervãri.
Când sediul lor este distrus ºi lumea ajuta pe localnici, soldaþii decid sã 18 ºi 25 septembrie 2017 

Biletele pot fi cumpãrate cu o este þinutã ostaticã, cãlãtoria lui nesocoteascã ordinele ºi orchestreazã Ora: 20.00 sãptãmânã înainte de data Kingsman îi conduce spre descoperirea un jaf pentru a sustrage aurul ca sã-l 
spectacolului.Perfect Sãnãtos -2D unei organizaþii de spioni aliate din returneze proprietarilor de drept. Dar, 
l Informaþii: SUA. Aceste douã organizaþii secrete de printr-o întorsãturã nefastã a sorþii, Regia: Anca Damian
- tel: 0242-312800elitã trebuie sã se uneascã pentru a sunt detectaþi de inamic, aºa cã acum Cu: Vlad Ivanov, Anghel Damian, 
- site:  www.culturalcl.ro învinge un inamic comun.       nu mai au decât 10 ore pentru a-ºi duce Olimpia Melinte, Cristina Florea

4 minute ºi 46 de secunde. cãtre ministrul Educaþiei, timp. Voi depune tot efortul 
Atât a durat procedura de Liviu Marian Pop, în data de 4 astfel încât întreg colectivul 
numire a noului inspector septembrie 2017. Inspectoratului ªcolar 
general ºcolar Elena George Iacob a felicitat-o apoi Judeþean sã aplice strategiile 
Mihãilescu. În prezenþa pe Elena Mihãilescu pentru Ministerului Educaþiei 
inspectorilor din ISJ Cãlãraºi numire: „Vã felicit pentru Naþionale în interesul 
ºi a presei, dupã un decalaj de noua funcþie, poate uneori beneficiarilor educaþiei. Sper 
o orã faþã de ceea ce se dificilã, dar împreunã cu într-o bunã colaborare cu toþi 
anunþase iniþial, prefectul colectivul pe care îl aveþi la colegii mei, dar ºi cu toþi 
George Iacob a dat citire dispoziþie, sunt convins cã vã factorii implicaþi în procesul 
ordinului de numire prin veþi aduce contribuþia ca ºi instructiv – educativ, pentru a 
detaºare, în interesul echipã, ca ºi experienþã în tot putea oferi un învãþãmânt 
învãþãmântului cãlãrãºean. ceea ce veþi derula spre binele cãlãrãºean de calitate.", a 
„Începând cu data prezentului învãþãmântului cãlãrãºean. declarat noul inspector 
Ordin, doamna Elena Totodatã vreau sã mulþumesc general ºcolar, Elena 
Mihãilescu este numitã prin ºi fostului inspector ºcolar Mihãilescu.
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n cadrul ºedinþei de miercuri, 30 august 
a.c., consilierii judeþeni au votat în Îunanimitate amendamentul consilierului 

PSD George Chiriþã care propunea ca la 
începutul fiecãrei ºedinþe de Consiliu 
Judeþean sã se intoneze imnul de stat al 
României. Chiriþã ne-a declarat cã în marea 
majoritate a consiliilor judeþene din þarã se 
procedeazã astfel, mai puþin la Cãlãraºi.  
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Proiect de hotãrâre pentru modificarea 
Hotãrârii nr. 112/2017 privind transmiterea 
unor bunuri, aflate în domeniul public ºi 
privat al Judeþului Cãlãraºi, din administrarea 
Centrului Judeþean de Culturã ºi Creaþie 
Cãlãraºi în administrarea Direcþiei Judeþene 
de Administrare a Domeniului Public ºi Privat 
al Judeþului Cãlãraºi;
Proiect de hotãrâre privind aprobarea 
vânzãrii, prin licitaþie publicã cu strigare, a 
unui spaþiu din Policlinica nr. 2 Cãlãraºi aflat 
în domeniul privat al judeþului Cãlãraºi;
Proiect de hotãrâre privind aprobarea 
concesionãrii, prin licitaþie publicã, a 
imobilului reprezentând fostul spital TBC Dor 
Mãrunt aflat în domeniul privat al judeþului 
Cãlãraºi.

Pânã la organizarea concursului, 
a fost numitã în funcþia de inspector general ºcolar

Elena Mihãilescu 

La propunerea 
consilierului PSD 

 la 
începutul ºedinþelor 

CJ se va intona 
imnul de stat

George Chiriþã,

Vasile Iliuþã despre relaþia cu PSD: 
„Eu sunt apropiat ºi de Donald Trump 

dacã vine cu investiþii în Cãlãraºi“

Program Cinema 3D/2D - Perioada 08.09.-05.10.2017 
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Mircea Brânduºã reabilitat ºi modernizat.

Rep: Ce anume v-aþi propus 
Dezvoltarea economicã ºi sã realizaþi pe parcursul 
socialã a unei localitãþi se poate acestui an?

realiza doar prin îmbunãtãþirea N.F.: Cel mai important proiect 
infrastructurii ºi a mediului de care urmeazã a fi implementat în 

acest an este cel prin programul afaceri. Pentru a afla mai multe 
P.N.D.L. 2017-2020 ºi are ca detalii despre aceste aspecte 
obiectiv „Modernizare strãzi prin 

am stat de vorbã cu dl Neagu 
asfaltare pe o lungime de 8 km". De 

Florin, viceprimarul comunei asemenea, pe lista de prioritãþi se 
Lehliu Sat, agronom de aflã înfiinþare parc sat Sãpunari, 

înfiinþare sistem de supraveghere profesie. 
video la fiecare intrare a comunei 
ºi, nu în ultimul rând, dragare, Rep: D-le Neagu, veniþi 
taluzare canal decantare ape dintr-un mediu privat. Dupã 
pluviale din satul Sãpunari. mai bine de un an de 

administraþie publicã, cum vi Rep: Ce a întreprins 
se pare activitatea din primãria Lehliu Sat în vederea 
Primãrie? atragerii investitorilor ºi 

implicit crearea unor noi N.F.: Într-adevãr ,este foarte greu statutul de comunã înstãritã ºi cu 90% ºi ceea ce este mai important, 
locuri de muncã?sã lucrezi în administraþie. Trebuie un oarecare potenþial economic avem de încasat o sumã 

sã desluºeºti „stufãriºurile" din N.F.: În urma unor discuþii pe care datoritã vecinãtãþii cu oraºul Lehliu considerabilã de aproximativ 
legislaþia în vigoare, sã-i convingi dl. primar Ionuþ Stan le-a purtat cu Garã. Vreau sã mai spun cã la noi în 120.000 lei de la firma care 
pe cetãþeni cã trebuie sã-ºi achite la anumiþi oameni de afaceri, recent comunã sunt oameni harnici ºi cã administreazã parcul fotovoltaic 
timp taxele ºi impozitele ºi sã le dai au fost aprobate douã P.U.Z.-uri noi, cei din primãrie, ne din comuna noastrã. La capitolul 
încrederea necesarã cã lucrurile gospodãrim dupã propriile puteri. 
bune se pot finaliza în timp ºi doar 

Rep: La mai bine de un an dacã ai bani la buget. 
de când faceþi echipã cu dl. 

Rep: Ce v-a determinat sã primar Ionuþ Stan, ce s-a 
alegeþi sã lucraþi în schimbat în comuna Lehliu Sat 
administraþia publicã localã? din punct de vedere economic, 

administrativ ºi social?N.F.: În primul rând locuitorii, care 
sunt prietenii mei, m-au încurajat N.F.: Cine n-a trecut pe aici de 
sã intru în echipa Primãriei. peste un an de zile poate fi surprins 
Bineînþeles cã a fost nevoie ºi de un cã acum  comuna noastrã are, 
partid care sã mã susþinã, dar cumva, o altã faþã. Mai curatã, cu 
implicarea politicului în problemele strãzi pietruite ºi cu unele drumuri 
comunitãþii conduce în final la asfaltate. Administrativ, 
implementarea unor proiecte care organigrama instituþiei primãriei 
au ca obiectiv final sporirea este una echilibratã. Funcþionarii 
gradului de confort al celor care asigurã servicii prompte ºi de 
trãiesc ºi îºi desfãºoarã activitatea calitate cetãþenilor. Din punct de 
în comuna Lehliu Sat. vedere economic avem un buget 

bun, nu suntem înregistraþi cu Rep: În opinia dvs., la nivel 
arierate, salariile sunt la zi, fãrã de judeþ, unde se situeazã 
restanþe la furnizorii de servicii. comuna Lehliu Sat? având ca obiectiv: social, avem 40 de dosare aflate în 
Gradul de colectare al taxelor ºi N.F.: Îmi place sã cred cã localitatea platã dintre care 10 sunt pentru - Extindere unitate agricolã pentru impozitelor este unul de aproape în care trãim cu toþii se bucurã de îngrijiri minori. Pe beneficiarii de depozitare cereale ºi material 

ajutor social îi folosim la lucrãri de semincer;
curãþenie a comunei. 

- Înfiinþare Fermã de ciuperci. 
Rep: Care sunt cele mai 

Primãria Lehliu Sat va oferi acestor semnificative realizãri ale 
doi investitori facilitãþile necesare primãriei Lehliu Sat în acest 
pentru demararea cât mai urgent prim an?
posibil a acestor obiective care vor 

N.F.: Aºa cum am amintit ºi mai crea 20 de locuri de muncã exclusiv 
sus s-a pus accent pe infrastructura locuitorilor din comuna noastrã. 
rutierã. În acest sens au fost 

Rep: Care este mesajul dvs. pietruite toate strãzile comunei, au 
pentru cetãþenii comunei fost consolidate acostamentele 
Lehliu Sat?anumitor strãzi ºi s-a reuºit 

asfaltarea unora de interes public N.F.: Îi asigur pe toþi locuitorii 
local. De asemenea, s-a reabilitat ºi comunei cã ceea ce am promis în 
modernizat iluminatul public campania electoralã vom ºi realiza. 
stradal cu lãmpi-led pe strãzile Doar cã trebuie sã aibã rãbdare ºi sã 
principale. Nu în ultimul rând, dea dovadã de înþelegere pentru cã 
sediul biroului serviciului de proiectele importante se realizeazã 
contabilitate din primãrie a fost în timp. Sãnãtate tuturor!

î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

Viceprimar Florin Neagu:

„Modernizare 
strãzi prin asfaltare pe o lungime de 8 km“

 „Cel mai important 
proiect care urmeazã a fi implementat în acest 
an, în Lehliu Sat, are ca obiectiv 

Andre Mesquita

Gaetan Missi Mezu
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în care sunt implicate animale. cetãþenii nu doresc sã intre în 
Am lansat aceastã linie legalitate atunci le vom 

impune acest lucru. telefonicã specialã pentru 
cetãþeni pe problematica În momentul de faþã Serviciul 
animalelor.", a declarat are 12 prinzãtori care datã cu modernizarea 
Alexandru Drãgulin, directorul acþioneazã zilnic pe raza parcului auto ºi a 
SPGCFS Cãlãraºi. oraºului, prinderea câinilor Otehnicii de prindere ºi 

fãcându-se cu crose moderne 
transport a animalelor, 

ºi folosindu-se puºti cu Alexandru Drãgulin: 
SPGCFS a înfiinþat o linie 

tranchilizante. Un animal „Cetãþenii trebuie sã telefonicã ce poate fi apelatã prins este þinut în adãpost 
conºtientizeze cã vom 24/24, 7 zile din 7. Telefonul timp de 45 de zile dupã care, 

pus la dispoziþie poate fi eutanasia câinii conform legilor în vigoare, 
utilizat pentru situaþii diverse, sunt eutanasiaþi. Anul acesta abandonaþi pe stradã"

„Încã de acum 5 ani, de când aveam o linie telefonicã prin de la agresiuni ale animalelor au fost eutanasiaþi 340 de câini 
am preluat conducerea care sã putem fi sesizaþi. În asupra cetãþenilor ºi invers comunitari dar sunt discuþii cu „Deºi avem acþiuni zilnice de 
Serviciului, am plecat de la luna mai a.c. am schimbat pânã la salvãri de animale ºi un ONG din Olanda, Request capturare a câinilor fãrã 
problema câinilor fãrã stãpân domeniul de activitate, ridicarea cadavrelor de pe International Dog, pentru a stãpân, am constatat cã de un 
ºi am ajuns, la ora actualã, sã adãugând pe lângã câini, strãzi. creºte numãrul adopþiilor. an de zile avem acelaºi numãr 
coordonãm problematica cabaline ºi bovine, ºi celelalte Pânã în prezent au fost 134 de de câini pe strãzi ceea ce Directorul SPGCFS, Alexandru tuturor animalelor fãrã stãpân, rase de animale pentru a ne adopþii, 124 în România, 10 în demonstreazã Drãgulin, a explicat ºi care fie domestice sau sãlbatice. În putea ocupa de toate cazurile Statele Unite. Nu este vina iresponsabilitatea cetãþenilor sunt timpii de intervenþie anii precedenþi am fost noastrã, vina este a cetãþenilor care abandoneazã câinii pe pentru fiecare caz în parte. solicitaþi ºi în afara care nu înþeleg sã sterilizeze domeniul public. Pentru a Pentru urgenþe, reprezentate 
programului de lucru pe unele câinii sau sã-i þinã în curte. Noi contracara acest aspect vom de câinii agresivi, solicitãri 
situaþii privind caii am încercat sã dãm o ºansã dezvolta Compartimentul de MAI sau DSVSA, cadavre de 
abandonaþi, câinii agresivi, câinilor din adãpost control împreunã cu animale, animale accidentate, 
animale cãlcate ºi am eutanasiindu-i dupã 45 de zile, Jandarmeria. Deºi am demarat se intervine in maxim 40 de 
intervenit, doar cã dotãrile din deºi în alte adãposturi din þarã ºi campania de sterilizare minute, în timp ce pentru alte 
trecut nu ne permiteau un sunt þinuþi doar 14 zile.", a mai gratuitã pentru a eradica situaþii se intervine în maxim 
timp rapid de intervenþie, nu spus Drãgulin.reproducerea, ºi cu toate astea 24 de ore.
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cã revocarea ordinului nspectorul ºcolar 
de demitere constituie general Constantin I doar începutul acþiunilor Tudor nu a mai fost 
mele de repunere în revocat din funcþie, 
drepturile de dinaintea Ministerul Educaþiei 
emiterii ordinului abuziv revocând Ordinul prin 
de demitere din funcþia care se luase aceastã 
de inspector ºcolar decizie. Contractul de 
general al ISJ Cãlãraºi management al 
din motive imputabile.inspectorului ºcolar 

general s-a încheiat de Mulþumesc totodatã 
drept ca urmare a cererii tuturor celor care mi-au 
de pensionare. Mai mult adresat mesaje de 
decât atât, minstrul încurajare ºi de 
Educaþiei Liviu Pop l-a susþinere, inspectori 
sunat pe Constantin ºcolari, directori de ºcoli, 
Tudor pentru a-i cadre didactice sau 
mulþumi pentru oameni obiºnuiþi de pe 
activitatea desfãºuratã la 

stradã, asigurându-i de 
ISJ Cãlãraºi ºi pentru a-

stima ºi respectul meu. 
ºi exprima regretul 

Aceleaºi mulþumiri le pentru cele întâmplate. 
aduc ºi „cârcotaºilor", În acest sens, Constantin 
care, fãrã sã mã Tudor ne-a transmis un Contractul meu de pentru fructuoasa 
cunoascã personal sau comunicat de presã: management încheiat cu colaborare cu Ministerul 
sã-mi cunoascã ministrul Educaþiei, în Educaþiei, precum ºi 
activitatea profesionalã condiþiile legii, în urãri de bine, mi-au fost COMUNICAT DE desfãºuratã timp de 43 vederea pensionãrii transmise, atât telefonic 

PRESÃ de ani, ºi-au permis sã pentru limitã de vârstã. cât ºi în scris,  ºi de cãtre 
mã denigreze prin Mai precizez faptul cã directorul general al 
afirmaþii jignitoare Prin Ordinul nr. 4800, am fost contactat Direcþiei Generale 

emis de ministrul postate în spaþiul virtual, telefonic de dl. Liviu Management 
Educaþiei Naþionale la întrucât postãrile lor Marian POP, ministrul Învãþãmânt 
data de 31.08.2017, a reprezintã probe solide Educaþiei, care mi-a Preuniversitar din 
fost revocat OMEN nr. declarat cã regretã cele cadrul MEN. în acþiunea mea în 
4698/18.08.2017 prin întâmplate în cazul Folosesc acest prilej instanþã formulatã 
care subsemnatul urma subsemnatului, pentru a mulþumi împotriva MEN pentru 
sã fiu revocat din funcþia mulþumindu-mi, în mijloacelor mass-media pagube morale.
de inspector ºcolar acelaºi timp pentru cei locale care au reflectat Anexez prezentului 
general al ISJ Cãlãraºi, peste 7 ani în care am corect aspectele legate comunicat de presã o 
începând cu data de 4 desfãºurat activitãþi de revocarea mea copie dupã OMEN septembrie 2017, din manageriale la nivelul abuzivã, încurajându-mã 

4800/31.08.2017motive imputabile. Prin ISJ Cãlãraºi, în final astfel în demersurile 
Cu deosebit respect,acelaºi ordin, se constata adresându-mi urãri de mele legale pentru 

cã la data de 31.08.2017 prof. dr. sãnãtate ºi viaþã lungã. corectarea nedreptãþii 
înceta de drept Aceleaºi mulþumiri care mi s-a fãcut, pentru Constantin TUDOR

SC ECOAQUA SA - Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite facturã cu 
coeficient de repartiþie a consumului de apã înregistrat de  apometrul de branºament, Planificarea  citirilor în 
aceeaºi zi pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii SEPTEMBRIE 2017.

Nota:  Rugãm insistent ca locatarii sã fie prezenþi la domiciliu începând cu ora 16:30, sã permitã accesul în vederea efectuãrii citirii repartitoarelor 
(apometrelor) din apartamente ºi sã-si delege un reprezentant pentru fiecare scarã de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scarã.
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ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

UAT INDEPENDENÞA, judeþul Cãlãraºi, 
cu sediul în localitatea Independenþa, 
str. Unirii, nr. 42, organizeazã licitaþie 

publicã în data de 19.10.2017, ora 10.00 
pentru închirierea suprafeþei de 10,21 ha 
teren arabil din domeniul privat (islazul 

comunal) al comunei Independenþa.

iceprimarul Viorel Ivanciu a anunþat cã la 
nivelul Serviciilor ºi Direcþiilor din cadrul VPrimãriei Cãlãraºi a fost lansatã o competiþie 

de îmbunãtãþire a calitãþii activitãþii pe care o 
desfãºoarã. Scopul final este de a descoperi soluþii 
mai bune pentru rezolvarea problemelor comunitãþii.
„Primãria Cãlãraºi a lansat o provocare cãtre 
Serviciile Publice ºi Direcþiile din subordine, o 
competiþie între acestea, prin care se doreºte, de fapt, 
rezolvarea unor probleme pentru comunitate, altfel 
decât s-a fãcut pânã acum. Noi, cei din conducerea 
Primãriei, nu gãsim întotdeauna cele mai bune soluþii 
care pot fi aplicate în comunitatea noastrã, de aceea 
am lansat aceastã provocare pentru colegii noºtri. Am 
fost uimit sã constat faptul cã acest lucru a fost primit 
bine de cãtre colegi ºi au venit cu foarte multe 
propuneri, iniþiative ºi soluþii de îmbunãtãþire a 
activitãþii pe care o desfãºoarã.", a declarat 
viceprimarul Viorel Ivanciu. 
Primul Serviciu care a venit cu o astfel de iniþiativã a 
fost SP Gestionarea Câinilor Fãrã Stãpân care a lansat 
la sfârºitul lunii august o linie telefonicã directã 
pentru rezolvarea promptã a cazurilor de animale 
agresive sau agresate ºi a semnat un protocol de 
colaborare, primul de acest gen la nivel de þarã, cu 
Jandarmeria. 

n SPGCFS

Linie telefonicã specialã pentru semnalarea animalelor agresive 
sau care au nevoie de ajutor precum ºi a cadavrelor de pe strãzi

0371 069 701 
(tarif normal)

Constantin Tudor a fost sunat personal 
de ministrul Educaþiei. Ordinul privind 

revocarea sa a fost la rândul sãu revocat

Viceprimar Viorel Ivanciu: 
„Am lansat o competiþie 
între Serviciile Primãriei 

Cãlãraºi de a veni cu 
soluþii de îmbunãtãþire a 

activitãþii“

Anunþ public



în care sunt implicate animale. cetãþenii nu doresc sã intre în 
Am lansat aceastã linie legalitate atunci le vom 

impune acest lucru. telefonicã specialã pentru 
cetãþeni pe problematica În momentul de faþã Serviciul 
animalelor.", a declarat are 12 prinzãtori care datã cu modernizarea 
Alexandru Drãgulin, directorul acþioneazã zilnic pe raza parcului auto ºi a 
SPGCFS Cãlãraºi. oraºului, prinderea câinilor Otehnicii de prindere ºi 

fãcându-se cu crose moderne 
transport a animalelor, 

ºi folosindu-se puºti cu Alexandru Drãgulin: 
SPGCFS a înfiinþat o linie 

tranchilizante. Un animal „Cetãþenii trebuie sã telefonicã ce poate fi apelatã prins este þinut în adãpost 
conºtientizeze cã vom 24/24, 7 zile din 7. Telefonul timp de 45 de zile dupã care, 

pus la dispoziþie poate fi eutanasia câinii conform legilor în vigoare, 
utilizat pentru situaþii diverse, sunt eutanasiaþi. Anul acesta abandonaþi pe stradã"

„Încã de acum 5 ani, de când aveam o linie telefonicã prin de la agresiuni ale animalelor au fost eutanasiaþi 340 de câini 
am preluat conducerea care sã putem fi sesizaþi. În asupra cetãþenilor ºi invers comunitari dar sunt discuþii cu „Deºi avem acþiuni zilnice de 
Serviciului, am plecat de la luna mai a.c. am schimbat pânã la salvãri de animale ºi un ONG din Olanda, Request capturare a câinilor fãrã 
problema câinilor fãrã stãpân domeniul de activitate, ridicarea cadavrelor de pe International Dog, pentru a stãpân, am constatat cã de un 
ºi am ajuns, la ora actualã, sã adãugând pe lângã câini, strãzi. creºte numãrul adopþiilor. an de zile avem acelaºi numãr 
coordonãm problematica cabaline ºi bovine, ºi celelalte Pânã în prezent au fost 134 de de câini pe strãzi ceea ce Directorul SPGCFS, Alexandru tuturor animalelor fãrã stãpân, rase de animale pentru a ne adopþii, 124 în România, 10 în demonstreazã Drãgulin, a explicat ºi care fie domestice sau sãlbatice. În putea ocupa de toate cazurile Statele Unite. Nu este vina iresponsabilitatea cetãþenilor sunt timpii de intervenþie anii precedenþi am fost noastrã, vina este a cetãþenilor care abandoneazã câinii pe pentru fiecare caz în parte. solicitaþi ºi în afara care nu înþeleg sã sterilizeze domeniul public. Pentru a Pentru urgenþe, reprezentate 
programului de lucru pe unele câinii sau sã-i þinã în curte. Noi contracara acest aspect vom de câinii agresivi, solicitãri 
situaþii privind caii am încercat sã dãm o ºansã dezvolta Compartimentul de MAI sau DSVSA, cadavre de 
abandonaþi, câinii agresivi, câinilor din adãpost control împreunã cu animale, animale accidentate, 
animale cãlcate ºi am eutanasiindu-i dupã 45 de zile, Jandarmeria. Deºi am demarat se intervine in maxim 40 de 
intervenit, doar cã dotãrile din deºi în alte adãposturi din þarã ºi campania de sterilizare minute, în timp ce pentru alte 
trecut nu ne permiteau un sunt þinuþi doar 14 zile.", a mai gratuitã pentru a eradica situaþii se intervine în maxim 
timp rapid de intervenþie, nu spus Drãgulin.reproducerea, ºi cu toate astea 24 de ore.
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cã revocarea ordinului nspectorul ºcolar 
de demitere constituie general Constantin I doar începutul acþiunilor Tudor nu a mai fost 
mele de repunere în revocat din funcþie, 
drepturile de dinaintea Ministerul Educaþiei 
emiterii ordinului abuziv revocând Ordinul prin 
de demitere din funcþia care se luase aceastã 
de inspector ºcolar decizie. Contractul de 
general al ISJ Cãlãraºi management al 
din motive imputabile.inspectorului ºcolar 

general s-a încheiat de Mulþumesc totodatã 
drept ca urmare a cererii tuturor celor care mi-au 
de pensionare. Mai mult adresat mesaje de 
decât atât, minstrul încurajare ºi de 
Educaþiei Liviu Pop l-a susþinere, inspectori 
sunat pe Constantin ºcolari, directori de ºcoli, 
Tudor pentru a-i cadre didactice sau 
mulþumi pentru oameni obiºnuiþi de pe 
activitatea desfãºuratã la 

stradã, asigurându-i de 
ISJ Cãlãraºi ºi pentru a-

stima ºi respectul meu. 
ºi exprima regretul 

Aceleaºi mulþumiri le pentru cele întâmplate. 
aduc ºi „cârcotaºilor", În acest sens, Constantin 
care, fãrã sã mã Tudor ne-a transmis un Contractul meu de pentru fructuoasa 
cunoascã personal sau comunicat de presã: management încheiat cu colaborare cu Ministerul 
sã-mi cunoascã ministrul Educaþiei, în Educaþiei, precum ºi 
activitatea profesionalã condiþiile legii, în urãri de bine, mi-au fost COMUNICAT DE desfãºuratã timp de 43 vederea pensionãrii transmise, atât telefonic 

PRESÃ de ani, ºi-au permis sã pentru limitã de vârstã. cât ºi în scris,  ºi de cãtre 
mã denigreze prin Mai precizez faptul cã directorul general al 
afirmaþii jignitoare Prin Ordinul nr. 4800, am fost contactat Direcþiei Generale 

emis de ministrul postate în spaþiul virtual, telefonic de dl. Liviu Management 
Educaþiei Naþionale la întrucât postãrile lor Marian POP, ministrul Învãþãmânt 
data de 31.08.2017, a reprezintã probe solide Educaþiei, care mi-a Preuniversitar din 
fost revocat OMEN nr. declarat cã regretã cele cadrul MEN. în acþiunea mea în 
4698/18.08.2017 prin întâmplate în cazul Folosesc acest prilej instanþã formulatã 
care subsemnatul urma subsemnatului, pentru a mulþumi împotriva MEN pentru 
sã fiu revocat din funcþia mulþumindu-mi, în mijloacelor mass-media pagube morale.
de inspector ºcolar acelaºi timp pentru cei locale care au reflectat Anexez prezentului 
general al ISJ Cãlãraºi, peste 7 ani în care am corect aspectele legate comunicat de presã o 
începând cu data de 4 desfãºurat activitãþi de revocarea mea copie dupã OMEN septembrie 2017, din manageriale la nivelul abuzivã, încurajându-mã 

4800/31.08.2017motive imputabile. Prin ISJ Cãlãraºi, în final astfel în demersurile 
Cu deosebit respect,acelaºi ordin, se constata adresându-mi urãri de mele legale pentru 

cã la data de 31.08.2017 prof. dr. sãnãtate ºi viaþã lungã. corectarea nedreptãþii 
înceta de drept Aceleaºi mulþumiri care mi s-a fãcut, pentru Constantin TUDOR

SC ECOAQUA SA - Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite facturã cu 
coeficient de repartiþie a consumului de apã înregistrat de  apometrul de branºament, Planificarea  citirilor în 
aceeaºi zi pentru apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente lunii SEPTEMBRIE 2017.

Nota:  Rugãm insistent ca locatarii sã fie prezenþi la domiciliu începând cu ora 16:30, sã permitã accesul în vederea efectuãrii citirii repartitoarelor 
(apometrelor) din apartamente ºi sã-si delege un reprezentant pentru fiecare scarã de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scarã.
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ANUNÞ CÃTRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE  
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI ªI ORAªUL LEHLIU GARÃ              

UAT INDEPENDENÞA, judeþul Cãlãraºi, 
cu sediul în localitatea Independenþa, 
str. Unirii, nr. 42, organizeazã licitaþie 

publicã în data de 19.10.2017, ora 10.00 
pentru închirierea suprafeþei de 10,21 ha 
teren arabil din domeniul privat (islazul 

comunal) al comunei Independenþa.

iceprimarul Viorel Ivanciu a anunþat cã la 
nivelul Serviciilor ºi Direcþiilor din cadrul VPrimãriei Cãlãraºi a fost lansatã o competiþie 

de îmbunãtãþire a calitãþii activitãþii pe care o 
desfãºoarã. Scopul final este de a descoperi soluþii 
mai bune pentru rezolvarea problemelor comunitãþii.
„Primãria Cãlãraºi a lansat o provocare cãtre 
Serviciile Publice ºi Direcþiile din subordine, o 
competiþie între acestea, prin care se doreºte, de fapt, 
rezolvarea unor probleme pentru comunitate, altfel 
decât s-a fãcut pânã acum. Noi, cei din conducerea 
Primãriei, nu gãsim întotdeauna cele mai bune soluþii 
care pot fi aplicate în comunitatea noastrã, de aceea 
am lansat aceastã provocare pentru colegii noºtri. Am 
fost uimit sã constat faptul cã acest lucru a fost primit 
bine de cãtre colegi ºi au venit cu foarte multe 
propuneri, iniþiative ºi soluþii de îmbunãtãþire a 
activitãþii pe care o desfãºoarã.", a declarat 
viceprimarul Viorel Ivanciu. 
Primul Serviciu care a venit cu o astfel de iniþiativã a 
fost SP Gestionarea Câinilor Fãrã Stãpân care a lansat 
la sfârºitul lunii august o linie telefonicã directã 
pentru rezolvarea promptã a cazurilor de animale 
agresive sau agresate ºi a semnat un protocol de 
colaborare, primul de acest gen la nivel de þarã, cu 
Jandarmeria. 

n SPGCFS

Linie telefonicã specialã pentru semnalarea animalelor agresive 
sau care au nevoie de ajutor precum ºi a cadavrelor de pe strãzi

0371 069 701 
(tarif normal)

Constantin Tudor a fost sunat personal 
de ministrul Educaþiei. Ordinul privind 

revocarea sa a fost la rândul sãu revocat

Viceprimar Viorel Ivanciu: 
„Am lansat o competiþie 
între Serviciile Primãriei 

Cãlãraºi de a veni cu 
soluþii de îmbunãtãþire a 

activitãþii“

Anunþ public
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Secretariatul Comun al Programului Interreg Cãlãraºi)  ºi ªcoala Generalã „Sv. Kiril ºi 
V-A România – Bulgaria din cadrul Biroului Metodii", din satul  Kalipetrovo (districtul 
Regional pentru Cooperare Transfrontalierã Silistra), cu scopul promovãrii  în rândul 
Cãlãraºi pentru graniþa România – Bulgaria elevilor a rezultatelor obþinute prin 
(BRCT Cãlãraºi) a continuat tradiþia implementarea proiectelor finanþate prin 
sãrbãtoririi Zilei Cooperarii Europene ºi în programele de cooperare transfrontalierã 
anul 2016, prin organizarea unor acþiuni atât România – Bulgaria ºi conºtientizãrii  
în Bulgaria cât ºi în România, sub motto-ul importanþei cooperãrii teritoriale europene. 
"Creºtem împreunã".

Ziua Cooperãrii Europene  este celebratã 
Miercuri, 21 septembrie 2016, în prima începând cu anul 2011 de cãtre programele 
parte a zilei  au fost  organizate simultan de cooperare transfrontaliere, 
douã acþiuni la ªcoala Gimnazialã „George transnaþionale ºi interregionale prin diverse 

unitatea prin diversitate ce caracterizeazã 
Valsan", din satul Independenþa (judeþul evenimente, manifestãri culturale sau 

Uniunea Europeanã, de a arãta cã 
ºtiinþifice pentru  prezentarea programelor 

programele de cooperare pot ºi chiar au un 
ºi a contribuþiei  proiectelor finanþate la 

impact pozitiv asupra vieþii oamenilor.
coeziunea teritorialã, economicã ºi socialã. 
În acelaºi timp, scopul general al sãrbãtoririi Pentru informaþii privind cooperarea 
acestei zile este de a creºte nivelul de teritorialã europeanã, vã invitãm sã accesaþi 
înþelegere culturalã reciprocã, de a sublinia pagina de internet www.ecday.eu

Pentru informaþii suplimentare privind 
proiectele finanþate în cadrul Programului 
Interreg V-A România-Bulgaria, vã invitãm sã 
accesaþi pagina de internet a Programului: 
www.interregrobg.eu 

Ziua Cooperãrii Europene 2016

www.interregrobg.eu
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene.

Pasagerii ºi bicicliºtii au gratuitate!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Trecere Chiciu - Ostrov
Ferry-boat-urile  ºi „5 Cãlãraºi” „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

O cursã dus: 

12 
minute!

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 30 de minute 
“la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Tarif autoturisme . Autoturismele cu numere 
de  (Silistra) beneficiazã de 

8 euro/35 lei
CL, CT ºi CC reducere de 50%

O cursã dus: 

12 
minute!

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi
Trecere Chiciu - Ostrov

Ferry-boat-urile  ºi „5 Cãlãraºi” „Sãlcuþa”

Relaþii la telefon 0734.99.00.11

Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 
30 de minute “la fix” ºi “la ºi jumãtate”

Siguranþã, confort, rapiditate, punctualitate
Tarif autoturisme 

. 
Autoturismele cu 
numere de  
(Silistra) beneficiazã 
de 

8 euro/35 lei

CL, CT ºi CC

reducere de 50%

VINDE: Fungicide ºi insecticide pentru tratat seminþe ºi culturi înfiinþate.

SC LUNCA SLOBOZIA
COMERCIALIZEAZÃ

Sãmânþã porumb, Sãmânþã floarea soarelui, 
Sãmânþã lucernã, Sãmânþã soia, Sãmânþã mazãre

Producãtori: Pionner, Monsanto, KWS, Saaten Union, 
Maisadour Semences, Procera, Singenta, Fundulea.

Contact: Telefon: 0722/771693 sau 0728/960470; Tel/Fax: 0243/236423; E-mail: lunca_il@yahoo.com

VINDE: Fungicide ºi insecticide 
pentru tratat seminþe ºi culturi înfiinþate.

COMERCIALIZEAZÃ
Sãmânþã porumb, Sãmânþã floarea soarelui, 

Sãmânþã lucernã, Sãmânþã soia, Sãmânþã mazãre

Producãtori: Pionner, Monsanto, KWS, Saaten Union, 
Maisadour Semences, Procera, Singenta, Fundulea.

Contact: Telefon: 0722/771693 sau 0728/960470; 
Tel/Fax: 0243/236423; E-mail: lunca_il@yahoo.com

SC LUNCA SLOBOZIA


	Page 1
	pag2-3.pdf
	Page 1
	Page 2

	pag4-5.pdf
	Page 1
	Page 2

	pag6-7.pdf
	Page 1
	Page 2

	pag8-9.pdf
	Page 1
	Page 2

	pag10-11.pdf
	Page 1
	Page 2

	pag12.pdf
	Page 1


